
  

KLASA: 021-05/16-01/06                                

URBROJ: 2197/01-02-16-4 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 23. 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, Zoran Krajačić, Ivan Krajačić, Valter Siladi, Stjepan Fotivec, 

Petar Vrančić i Željko Hrastinski. 

Sjednici nisu prisutni: Dragutin Tisanić (opr.) Martina Rubil Skitanić (opr), Milivoj 

Gregurić, Željko Belina i Damir Herčko. 

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 upravni referent u Uredu Grada, Maja Poljak novinarka 

Zagorskog lista 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 (10 od 

15 članova), pa se može pravovaljano odlučivati. 

Predložio je dopuna dnevnog reda točkama 5. i 6. koje glase: 

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnim prostorima, 

6. Hrvatske ceste d.o.o., rotor i državna cesta: 

    - Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, 

    - Prijedlog odluke - suglasnost za prijenos vlasništva. 

       Vijećnička pitanja i prijedlozi postaju točkom 7.               

 

Gradsko vijeće sa 8 glasova za i jednim suzdržanim glasom usvaja predloženu dopunu dnevnog 

reda, te nakon toga s istim brojem glasova utvrđuje dnevnog red, kako slijedi:  

 

D n e v n i     r e d 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-9.5.2016., 

2. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna UPU-a „Centar 3“ Zabok, 

3. Izgradnja sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju u Zaboku - produljenje roka izgradnje, 

4. Komunalno - Zabok d.o.o., Zabok, Izvješće o radu za 2015. prema Zakonu o održivom 

    gospodarenju otpadom, 

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnim prostorima, 

6. Hrvatske ceste d.o.o., rotor i državna cesta: 

    - Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, 

    - Prijedlog odluke - suglasnost za prijenos vlasništva. 

7.Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 2. 

svibnja 2016. 

Bez primjedbi je verificiran Skraćeni zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 

održane 23. svibnja 2016. 

Točka 2. 

Točka 2. 

Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna UPU-a „Centar 3“ Zabok 

Danijel Tuđa je obrazložio prijedlog odluke. Petar Vrančić pita da li je praksa da privatni 

poduzetnici sami snose troškove izrade prostorno planske  dokumentacije. Bilo bi dobro da se 

ubuduće vodi računa da troškove snosi Grad  kako bi se investitoru financijski olakšala realizacija 

investicije. Danijel Tuđa obrazlaže da je to uobičajena praksa i da Poduzetništvo Tomek nije 



jedini takav slučaj. Gradonačelnik dodatno obrazlaže da ima slučajeva da pravni subjekti i 

građani imaju  nerealne zamisli, planovi se promijene, a do realizacije nikad ne dođe, tako da se 

praksa  da investitori sami financiraju donošenje izmjena i dopuna planova, pokazala  dobrom. 

Valter Siladi predlaže da se članak 9. Pijedloga u kojem se nabrajaju  sudionici koji će 

sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna UPU-a, dopuni sa HŽ-om. Korekciju predlagač prihvaća, 

tako da ista postaje sastavnim dijelom prijedloga. Danijel Tuđa obrazlaže da će se o prijedlogu 

izmjena i dopuna otvoriti javna rasprava tako da će svi subjekti imati priliku dati svoje primjedbe 

i prijedloge. Pod točkom 2. stigla je na sjednicu s malim zakašnjenjem vijećnica Bojana Birač. 

Nakon toga Gradsko Vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10  glasova za donosi Odluku 

o izradi II. izmjena i dopuna UPU-a „Centar 3“ Zabok. 

Točka 3. 

Izgradnja sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju u Zaboku - produljenje roka 

izgradnje 

Natalija Gretić je dala opširno obrazloženje uz Prijedlog odluke  i VI. Aneks Ugovoru , objasnila 

je da se ugovor nakon 1. lipnja 2016. ne mora izvođaču produžiti, a penali mu se nakon toga 

mogu naplaćivati samo pedeset dana. Nakon toga on ne mora završiti radove, a Gradu je ostao 

samo novčani iznos od penala i nedovršena dvorana.  Razlozi da im  se produlji ugovor do rujna 

jesu slijedeći: DIV se pokazao kao solidan izvođač radova  što potrđuju izvješća nadzornog 

inženjera, osim toga, Grad nema garanciju da će uspjeti naći boljeg izvođača i pitanje je koliko bi 

postupak izbora  iziskivao vremena. Željko Hrastinski nakon danog obrazloženja pita da li se 

objektivno može reći, odnosno da li je  realno očekivati da će dvorana biti dovršena do rujna ? 

Gradonačelnik odgovara da  realno ima posla za šezdesetak dana. Ovih dana kreće asfaltiranje 

vanjskih površina, i  popločavanje oko dvorane, radi se podno grijanje, a očekuje se i dovoženje 

konstrukcija za koševe i švedske ljestve, u tijeku je krojenje ploča fasade.  Stjepan Fotivec je 

naglasio  da će  glasovati za aneks ugovora, da mu je jasno da izvođač ponekad može imati 

problema u izvođenju radova, no da ova situacija obiluje natezanjem i odugovlačenjem. Ono što 

ga čini  zadovoljnim jesu izvješća nadzornog inženjera Brundića i podizvođači radova od 

povjerenja. Žarko Ivančić napominje da je kvaliteta gradnje dobra, nadzor izvrstan te DIV-u 

treba dati još jednu šansu. Valter Siladi  izražava  nevjericu kada su u pitanju rokovi završetka 

radova konstatirajući da on ne vjeruje da će dvorana biti gotova.  

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 9 glasova za i jednim glasom protiv 

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., IV. i V. Aneks 

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

V. Aneksom Ugovoru o javnim radovima tvrtki DIV d.o.o. produljen je rok izgradnje 

dvorane, odnosno rok ispunjenja ugovorne obveze do 1. lipnja 2016. godine. 

 II. Grad Zabok zaprimio je 16. svibnja 2016. godine Zahtjev DIV-a d.o.o. za produženje 

roka dovršetka radova na izgradnji sportske dvorane, uz obrazloženje da tvrtka nije u mogućnosti 

ispuniti ugovorenu obvezu u roku uslijed problema oko nabave i dostave materijala sa 

dobavljačima i  izvođenja radova s podizvoditeljem. 

Po razmatranju Zahtjeva DIV-a d.o.o. za produženje roka dovršetka radova, Gradsko 

vijeće Grada Zaboka odlučuje da će Grad Zabok sklopiti VI. Aneks Ugovoru o javnim radovima 

KLASA:361-01/13-01/02 URBROJ:2197/01-05/3-13-56 od 25.7.2013. godine, kojim će se 

produljiti rok za izvršenje ugovorene obveze do 1. rujna 2016. godine, uz daljnje ugovaranje 

bankarske garancije kao mehanizma zaštite u slučaju neispunjenja obveze, odnosno neurednog 

ispunjenja. 

Tekst VI. Aneksa daje se u prilogu ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

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

Zaboka. 

 IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Točka 4. 

Komunalno - Zabok d.o.o., Zabok, Izvješće o radu za 2015. prema Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom 

Obrazloženje uz Prijedlog zaključka i izvješće je dao Danijel Tuđa. 



Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka, jednoglasno sa 10 glasova za donosi slijedeći 

Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu tvrtke Komunalno - 

Zabok d.o.o., Zabok, Zivtov trg 3 za 2015. godinu, zaprimljeno 29. siječnja 2016. godine. 

 

II. Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka daje se u prilogu ovog Zaključku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 5. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnim prostorima 

Natalija Gretić  je napomenula da se radi o hitnosti donošenja  izmjena i dopuna odluke, te je 

stoga prijedlog dan kao dopuna dnevnog reda, bitno je da Gradska uprava  postupa žurno po 

zahtjevima poduzetnika u ovom slučaju se radi o Požgaj prometu.  Prijedlogom izmjena i dopuna 

Odluke o poslovnim prostorima, se  proširuje opseg djelatnosti koje se mogu obavljati u 

zakupljenim gradskim poslovnim prostorima te propisuju postupak i uvjeti priznavanja prava na 

naknadu sredstava koja je zakupnik uložio u zakupljeni prostor. Odnosno do sada  se poslovni 

prostor grada koji je dan u zakup mogao koristiti samo za obavljanje uredske djelatnosti. Nadalje, 

budući se radi o prostoru koji treba sanirati, zakupcu će se priznati pravo na naknadu sredstava 

koja će uložiti u adaptaciju, uređenje ili rekonstrukciju poslovnog prostora. 

U raspravi su učestvovali: Petar Vrančić, Stjepan Fotivec, Valter Sladi i Gradonačelnik.  

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova za i jednim suzdržanim glasom 

donosi  slijedeću Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnim prostorima. 

 

Točka 6. 

Hrvatske ceste d.o.o., rotor i državna cesta: 

    - Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, 

    - Prijedlog odluke - suglasnost za prijenos vlasništva. 

Natalija Gretić  je dala obrazloženje uz  Prijedloge odluka. Nakon toga Gradsko vijeće Grada 

Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi slijedeće odluke: 

1) Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, kako slijedi: 

 I. Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kčbr. 2516/2, put, 

površine 101 m², upisana u z.k.ul.br. POP I k.o. Gubaševo. 

II. Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Zaboku provest će 

ovu Odluku u zemljišnim knjigama, tako da će na nekretnini iz točke I. ove Odluke brisati 

svojstvo javnog dobra u općoj uporabi i istu upisati kao vlasništvo Grada Zaboka, Zabok, 

ZIVTOV trg 10, OIB:39265120858. 

III. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

Obrazloženje 

Utvrđuje se da je nekretnina oznake kčbr. 2516/2, put, površine 101 m², upisana u 

z.k.ul.br. POP I k.o. Gubaševo, javno dobro u općoj uporabi. 

 Utvrđuje se da je predmetna nekretnina obuhvaćena parcelacijskim elaboratom za 

izgradnju paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu D1. Svojstvo 

javnog dobra u općoj uporabi ukida se za navedenu nekretninu kako bi ista mogla biti predmetom 

prijenosa prava vlasništva na Hrvatske ceste d.o.o. sukladno Zakonu o uređivanju imovinsko-

pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11).  

 

2) Odluku o suglasnosti na prijenos prava vlasništva na nekretninama, kako slijedi: 

I. U cilju ostvarenja projekta izgradnje „Paralelne prometnice sa spojem preko rijeke 

Krapine na državnu cestu D1“ ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na sklapanje ugovora 

kojim će se Hrvatskim cestama d.o.o prenijeti pravo vlasništva na nekretninama: 

- kčbr. 2474/2, livada, površine 90 m², upisana u z.k.ul.br. 2637 k.o. Gubaševo, 

- kčbr. 2474/5, livada, površine 259 m², upisana u z.k.ul.br. 2637 k.o. Gubaševo, 

- kčbr. 2474/9, livada, površine 4 m², upisana u z.k.ul.br. 2637 k.o. Gubaševo, 

- kčbr 2474/10, livada, površine 50 m², upisana u z.k.ul.br. 2637 k.o. Gubaševo, 

- kčbr. 2520/2, put, površine 11 m², upisana u z.k.ul.br. 2503 k.o. Gubaševo, 



- kčbr. 2520/4, put, površine 29 m², upisana u z.k.ul.br. 2503 k.o. Gubaševo (koja nastaje 

temeljem Parcelacijskog elaborata izrađenog od tvrtke GEO-DIN d.o.o., Varaždin, Stanka Vraza 

15, potvrđenog od DGU-a 17.7.2013. KLASA:932-06/13-02/66.), 

- kčbr. 2516/2, put, površine 101 m², upisana u z.k.ul.br POP I k.o. Gubaševo (nakon 

provedbe u zemljišnim knjigama odluke gradskog vijeća o ukidanju svojstva u javnoj uporabi), 

-kčbr. 2480/2, put, površine 126 m², upisana u z.k.ul.br. 2640 k.o. Gubaševo i 

- kčbr. 2481/2, put, površine 36 m², upisana u z.k.ul.br. 2640 k.o. Gubaševo. 

II. Ugovor iz točke I. ove Odluke sklopit će se i pravo vlasništva prenijeti bez naknade za 

stjecanje vlasništva temeljem članka 4. stavka 1. Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa 

u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11.). 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 7. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 

Pod točkom vijećničkih pitanja i prijedloga vijećnik Petar Vrančić pita u kojoj je fazi izvršenje 

plana  MO III - Repovec, Tisanić Jarek i Bregi Zabočki Donji, Jakuševec Zabočki i Naselje 

Tomeki. Danijel Tuđa iznosi da je u tijeku šodranje nerazvrstanih cesta, izgradnja nogostupa itd. 

- pripremit će pisani odgovor za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća. 

Valter Siladi  je prenio pitanje jedne građanke Zaboka koju je jako zasmetalo što se pješački 

prijelazi farbaju ujutro kada je najveća gužva. Gradonačelnika  primjećuje da su pojedini građani 

neobjektivni i da ne razumiju postupak. Naime,  obilježavanje pješačkih prijelaza – farbanje zebri  

mora biti tijekom dana za najvećeg sunca, radi brzog sušenja farbe i dr. tehnoloških razloga, pa 

moli za razumijevanje.  

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje 

sjednicu u 20,00  sati.  

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

verifikacija skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 23. svibnja 

2016. godine. 

 

 

         Zapisničar                                  PREDSJEDNIK 

  Gordana Dugorepec                                                                         Gradskog vijeća 

                             Žarko Ivančić, oec.  



MO III - POPIS KOMUNALNIH RADOVA KOJI SU U TIJEKU 
 

 

1. Provedena je javna rasprava i izrađeno Izvješće o provedenoj javnoj raspravi za     

Urbanistički plan uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom. Na slijedećoj sjednici Gradskog 

vijeća očekuje se donošenje predmetnog plana. 

 

2. Kako bi osigurali prometnu infrastrukturu, glede pristupa novoplaniranom groblju u 

Jakuševcu Zabočkom, izrađena projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekti) uz 

Županijsku cestu ŽC 2193, duljine 1100 metara, za izradu nogostupa, oborinske kanalizacije 

i autobusnih ugibališta. U tijeku je rješavanje imovinskih odnosa i ishođenje građevne 

dozvole. 

 

3. Prošle godine završen je projekt izgradnje nogostupa i oborinske kanalizacije u Naselju 

Tomeki duljine 330 metara, što je preduvjet za asfaltiranje predmetne županijske ceste koje 

se očekuje u jesen 2016.g. 

 

4. Na Društvenom domu Jakuševec Zabočki u tijeku su radovi na rekonstrukciji i sanaciji 

predmetnog doma. Investitor radova je tvrtka Trgocentar d.o.o. 

 

5. Nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenim materijalom, kako slijedi: 

 

Tisanić Jarek 

 

- Odvojak Šimagi – brijeg  - 1 kamion 

- Kapelica – Bregi Zabočki   - 1 kamion 

- Odvojak Tisanić – Škifa - 1 kamion 

- Tisanić Jarek – Kadov Jarek – 2 kamiona 

 

Jakuševec Zabočki 

 

-Lovački dom - Planinarski dom  - 2 kamiona tone  

 

Repovec 

 

- Iznad Rude Behljaka   -  2 kamiona 

- spoj Tisanić Jarek – Repovec – 1 kamion 

 

6. U tijeku su redovite aktivnosti glede održavanja nerazvrstanih cesta (sanacija 

udarnih rupa, održavanje nogostupa i slivnika, održavanje bankina, cestovnih jaraka i 

čišćenje raslinja, hitne i nepredvidive intervencije). 

 

 

SASTAVIO: 

 

Danijel Tuđa, ing. građ. 

Zabok, 6. lipnja 2016.g. 

 


