
Zapisnik 

5. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića koja je održana u utorak  21. prosinca 2021. godine u  

Zaprešiću, dvorana Veleučilišta Baltazar Adam Krčelić , Vladimira Novaka 23. 

 

Sjednica je počela  u 18.00 sati. 

Nazočni članovi: Drago Bago, Denis Begić, Dubravka Dujmović Purgar, Marko Gabud, Damir Horvat, 

Luka Jović, Matea Kalamir, Barbara Knežević, Dražen Lacić, Martina Mišak Perić,  Ante Nekić, Robert 

Rumenović, Danijel Saić, Krešo Slatković, Duša Šarunić, Lidija Terek Tomac, Matija Teur, Miroslav 

Tomašec i Ante Vukelić. 

Izočni članovi: nema. 

 

Ostali članovi: Željko Turk-gradonačelnik sa zamjenikom Alanom Labusom, Martina Golub Prosinečki- 

pročelnica-tajnica Službe Grada, Miljenko Šoštarić- pročelnik UO za financije i gospodarski razvoj, 

Marija Potočki-  pomoćnica pročelnika UO za financije i gospodarski razvoj,  Sandra Sabol Valenčak- 

pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marina Jaman-pročelnica UO za graditeljstvo, 

zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, Krešimir Petric-voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo i promet, Ružica Žarko- viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Uredu 

gradonačelnika, Suzana Šekelja- viša stručna suradnica za opće i kadrovske poslove te mjesnu 

samoupravu u Službi Grada;  Domagoj Mikuš-direktor Komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. i 

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., predsjednici gradskih četvrti i mjesnih odbora, novinari 

tiskovnih i elektronskih medija te  najavljeni gosti. 

 

Sjednicu je, nakon prozivkom utvrđenog kvoruma, otvorio i vodio predsjednik Gradskog vijeća –

Matija Teur.  

Predsjednik je potom pročitao prijedlog dnevnog reda 5. sjednice Gradskog vijeća te dao takav 

prijedlog na glasovanje. 

 

Sa 19 glasova „za“ predsjednik je konstatirao da je jednoglasno utvrđen sljedeći 

 

Dnevni red 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 4.sjednice Gradskog vijeća  

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu 

3. Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2022. Godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu 

5.  Prijedlog : 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zaprešića za 2022. 

godinu 

7. Prijedlog  Programa utroška: 

a) sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta 

b) sredstava šumskog doprinosa 

c) spomeničke rente 

d) naknade za koncesiju 

e) sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

f)  sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

9. Prijedlog Odluke o spomeničkoj renti na području Grada Zaprešiću 

10. Prijedlog Odluke o zatvaranju posebnog računa za humanitarne aktivnosti  



11. Prijedlog Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Zaprešića za 

razdoblje 2022.-2027. godine 

12. a) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2022. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

b) Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaprešića za 

2021. godinu 

13. Aktualni sat 

 

Nakon toga, predsjednik je obavijestio prisutne kako je formiran još jedan Klub vijećnika „Zapni za 

Zaprešić“ koji čine sljedeći vijećnici: Barbara Knežević, Robert Rumenović, Ante Nekić, Lidija Terek 

Tomac, Luka Jović i Ante Vukelić. 

 

 

AD-1 

Predsjednik je otvorio raspravu; budući da se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i dao točku 

na glasanje. 

Prilikom glasanja za točku 1. dnevnog reda, 19 glasova je bilo  „za“  pa je predsjednik konstatirao da 

je jednoglasno donijet 

 

Zaključak 

Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića 

održane dana 01. prosinca  2021. godine. 

 

 

 AD- 2-4 

Predsjednik je predložio da se točke od 2-4 zajedno obrazlažu, dok će glasanje o svakoj točki  biti 

zasebno. 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik UO za financije i gospodarski razvoj, Miljenko Šoštarić: 

prijedlog Proračuna za 2022. godinu iznosi ukupno 203.422,636 kn, što znači ukupno smanjenje od 

21,6 milijuna kuna; odnos planiranih prihoda i rashoda donosi višak od cca 2.000 kn; povećavaju se 

prihodi od zaduženja (kreditno zaduženje);  u sljedećoj godini najveći rashod je izgradnja novog 

dječjeg vrtića; pobrojao je pojedinačno rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji odnosno po 

upravnim odjelima; Odlukom o izvršenju Proračuna za 2021. godinu obuhvaćeno je kreditno 

zaduženje za obnovu zgrada stradalih u potresu krajem 2020. godine. 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za financije da iznese svoje zaključke o predloženim 

točkama dnevnog reda: 

Barbara Knežević je, u ime Odbora za financije iznijela zaključke donijete većinom glasova na sjednici 

Odbora za financije, održane dana 20.prosinca  2021. godine, u kojima stoji kako Odbor za financije 

prihvaća predložene  točke dnevnog reda te predlaže Gradskom vijeću da učini isto. 

Predsjednik je zatim pozvao predsjednike Klubova vijećnika da se očituju o  točkama od 2-4: 

Denis Begić, u ime Kluba zastupnika SDP-a, rekao je kako će oni podržati prijedlog Proračuna za 2022. 

godinu kao i sve pripadajuće programe; ocjenjuje Proračun konzervativnim, djelomično razvojnim ali i 

dovoljno socijalnim; istaknuo je kako su prihvaćeni prijedlozi navedenog Kluba vijećnika: povećanje 

božićnice za umirovljenike sa 150 na 200 kn, pokretanje projekta „gradski vrtovi“, podjela besplatnih 

higijenskih uložaka u školama, besplatan parking za dobrovoljne darivatelje krvi koji su isto učinili više 



puta; također se osvrnuo i na sve ostale projekte koje smatra bitnima:povećanje novčanih sredstava 

za pomoćnike u nastavi, rekonstrukcija Društvenog doma u Jablanovcu-za potrebe dječjeg vrtića, 

uređenje sportskog centra Pojatno, nastavak plaćanja pomoći stanarima iseljenih iz zgrada stradalih u 

potresu. 

Osvrnuo se na predložene amandmane novog Kluba vijećnike te istaknuo kako mu je žao što nisu 

pristigli ranije kako bi se moglo o njima prodiskutirati na sastancima političke koordinacije; rekao je 

kako su vezano na temu Proračuna za 2022. godinu bila sazvana 3 sastanka te kako vijećnici 

novoosnovanog Kluba vijećnika nisu nazočili na posljednja  2 sastanka već su se u zadnju čas ispričali 

što smatra nekorektnim te ih je pozvao da se ubuduće odazivaju na sastanke političke koordinacije. 

Drago Bago u ime Kluba vijećnika HDZ-a i Nezavisnih za Zaprešić rekao je kako će oni podržati sve 

točke navedene točke; istaknuo je kako je Proračun planiran u suradnji sa svim političkim strankama, 

proračunskim korisnicima, mjesnim odborima i gradskim četvrtima, kako u svom sadržaju sadrži sve 

važnije projekte za grad Zaprešić, njime su obuhvaćene sve važne usluge za održavanje kvalitete 

života (ZET, socijalne pomoći), zadržane su subvencije za stanare čiji su domovi stradali u potresu; 

nadalje, osigurana su kapitalna ulaganja-početak priče o izgradnji nove osnovne škole (projektna 

dokumentacija u izradi), završetak radova na izgradnji novog dječjeg vrtića, sanacija nove plohe 

odlagališta otpada, izgradnja nove šetnice uz potok Lužnica, obnova Novih dvora, izvjesno je također i 

darovanje zemlje Gradu za izgradnju nove poslovne zone, Društvene dom u Jablanovcu za novi vrtić; 

svi navedeni projekti planirani su u realnim iznosima. 

Barbara Knežević u ime Kluba vijećnika „Zapni za Zaprešić“ osvrnula se na navode vijećnika Begića te 

rekla kako su zadnja 2 sastanka političke koordinacije bila sazvana u 08.00h te kako vijećnici 

navedenog Kluba nisu bili u mogućnosti prisustvovati tim sastancima jer su za vrijeme radnog 

vremena vijećnika, navodeći kako isti ne rade u javnom sektoru i nemaju svoje tvrtke pa ne mogu 

izostajati s posla; kazala je kako su na prvom sastanku iznijeli probleme stanara Kolodvorske ulice te 

su od gradskih vlasti zatražili da im dostave pravni temelj zašto se njima ne može isplaćivati naknada 

za smanjenu kvalitetu živote te su s obzirom na stav gradskih vlasti stekli dojam da za njihove 

prijedloge nema sluha. 

Krenula je na obrazloženje  amandmana koji je predložio navedeni Klub vijećnika: 

1. Gradski informativni elektronski medij:  naglasila je kako Grad Zaprešić troši mjesečno cca 

100.000,00 kn na promidžbu što smatra prevelikim iznosom te da bi navedene previđene troškove sa 

iznosa od 1.016.000,00 kn trebalo smanjiti za 900.000,00 kn te usmjeriti navedena sredstva na razvoj 

gospodarstva te poticanje razvoja poduzetništva; 

Također je napomenula kako željeznička prometna signalizacija u Pojatnom i Kupljenovom ne radi te 

da Grad treba ubuduće na vrijeme reagirati i obavijestiti građane i u tiskanom obliku, a ne samo 

staviti objave na službenu web stranicu i društvene mreže koje ne prati starija populacija. 

2. Održavanje građevina i opreme: za redovito održavanje javnih površina planiran je iznos od 

11.000.000,00 kn što treba umanjiti za 1 milijun kuna te navedeni iznos preusmjeriti na kapitalna 

ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu, odnosno za uređenje i popravak vanjskih školskih 

igrališta; 

3. Kapitalna ulaganja u sakralne građevine:naime, radi se o iznosu od 50.000,00 kn koji Grad 

donira Kristovoj crkvi u Zaprešiću –predlaže se umanjenje navedene stavke  u punom iznosu zbog 

nedavnih uhićenja vezanih za kriminalne radnje koje su se odvijale u prostorijama  spomenute Crkve 

te preraspodijeliti ta sredstva stanarima Kolodvorske ulice za smanjenu kvalitetu života; 



4. Čvor Obrubići-ulaganje u javnu rasvjetu:predlaže se umanjiti planirani iznos od 300.000,00 kn 

za 100.000,00 kn te namijeniti taj iznos za novi kapitalni projekt-uređenje nogostupa u ulici Otona 

Ivekovića; 

5. Kapitalni projekt –javni prostor Pojatno:predlaže se smanjiti iznossa 250.000,00 kn na 

200.000,00 kn te prenamijeniti sredstva ta novu aktivnost-Advent u Novim dvorima, rekavši kako 

smatra da je tamo primjerenije nego na Trgu Ivana Pavla II te da treba uključiti i Turističku zajednicu 

grada Zaprešića; 

6. Održavanje nerazvrstanih cesta-umanjiti iznos za 250.000,00 kn te ga preusmjeriti na novi 

kapitalni projekt-uređenje parkirališta u ulici Mirka Ožegovića; 

7. Usluge tekućeg održavanja-predlaže se umanjiti iznos od 1.700.000,00 kn za 250.000,00 kn te 

ga usmjeriti na novi kapitalni projket izgradnje i uređenja parka za pse na k.č.br. 3147 k.o. Zaprešić 

(stari centar). 

Nadalje, obratila se vijećniku Begiću kako njihov prijedlog za oslobođenje plaćanja parkinga za 

dobrovoljne darivatelje krvi nije socijalna komponenta, budući da će navedeni iznos od 70.000,00 kn 

Grad morati platiti Komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. i za kraj je naglasila da će o točkama 

vezanim za Proračun glasati ovisno o tome hoće li njihovi amandmani biti podržani. 

Denis Begić javio se za repliku Barbari Knežević-ponovio je kako nije u redu da su se od tri sastanka 

pojavili samo na jednom te kako nije istina da se njihovi prijedlozi ne prihvaćaju te istaknuo kako je 

na prvom sastanku podržan prijedlog o sanaciji krovišta Gradske tržnice, a što se tiče stanara 

Kolodvorske također je rekao kako je postojala dobra volja da se sve političke opcije usuglase, ali da 

treba iznaći pravni temelj, utvrditi kriterije i modalitet. 

Barbara Knežević replicirala je vijećniku Begiću zahvalivši mu što ju je podsjetio na Tržnicu te rekla 

kako je rečeno da će stanari obnovu riješiti putem kreditnog zaduženja, iz sredstava pričuve. 

Također je rekla kako primjer modaliteta za stanare Kolodvorske stručne službe mogu pronaći u 

Gradu Zagrebu, jer su oni slično proveli za stanare u blizini odlagališta Jakuševec. 

Gradonačelnik i Marina Jaman javili su se i rekli kako izneseni navodi vijećnice Knežević vezani za 

stanare Tržnice  nisu točni. 

Ante Nekić iznio je prezentaciju u kojoj je na konkretnim primjerima pokazao kako su moguće uštede 

prilikom nabave opreme ili radova putem postupka jednostavne javne nabave te pohvalio kako je isto 

uočio u poslovanju tvrtki Zaprešić d.o.o. i VIO d.o.o. u posljednje vrijeme, budući da također provode 

nabave putem jednostavne javne nabave i javnom objavom. 

Istaknuo je kako je nedavno bio na sastanku u Ivancu te postavio pitanje na koji način će se riješiti 

spajanje crpnih stanica koje se zbog pada odnosno položaja na kojem se nalaze ne mogu spojiti; je li 

planirano kakvo rješenje navedenog problema te jesu li osigurana sredstva za navedeno. 

 

Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zatvorio raspravu i pozvao 

Gradonačelnika da se očituje o predloženim amandmanima: 

Gradonačelnik je odgovorio vijećniku Nekiću kako su sredstva za spajanje crpnih stanica u Ivancu 

planirana u Komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. te ujedno zahvalio svim vijećnicima koji su 

prisustvovali sastancima političke koordinacije, napomenuvši kako je vijećnica Barbara Knežević 

prisustvovala sastancima u Županiji koji su se isto sazivali u jutarnjim terminima. 

Nadalje, očitovao se o predloženim amandmanima: 

1. Za gradske informativne elektronske medije planiran je ukupan iznos od 1.016.000 kuna, a 

temeljem članka 39. novog Zakona o elektroničkim medijima sredstva će se dodjeljivati putem javnog 



poziva, na temelju javno objavljenih kriterija pružateljima audiovizualnih i radijskih programa te 

elektroničkih publikacija pa predlaže Gradskom vijeću ne prihvatiti predloženi amandman. 

Predsjednik je dao amandman na glasanje: sa 6 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ konstatirano je da 

se amandman ne prihvaća. 

2. Osnovne škole unutar proračuna imaju sredstva za redovno održavanje školskih građevina i 

opreme (npr. zamjena zaštitnih mreža na igralištu), a kapitalne investicije planiraju se prema 

prioritetima koje utvrđuju škole.  Osnovna škola Kupljenovo ima rasvijetljeno igralište na vrhu zgrade, 

a uređenje terena sa eventualnom rasvjetom kod OŠ A. Augustinčić planirat će se u narednim 

godinama, u skladu sa prioritetima ustanove pa predlaže Gradskom vijeću ne prihvatiti predloženi 

amandman. 

Predsjednik je dao amandman na glasanje: sa 6 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ konstatirano je da 

se amandman ne prihvaća. 

3. Pozitivnim propisima nije određena obveza jedinice lokalne samouprave, odnosno pravo 

vlasnika zgrade na području u blizini uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na isplatu naknade. 

Također, Kršćanski centar Kristove crkve Zaprešić je jedna od vjerskih zajednica na gradskom 

području, koja okuplja dio građana Grada Zaprešića te bi bilo diskriminirajuće potpuno uskraćivanje 

sredstava u odnosu na druge vjerske zajednice i stoga predlaže Gradskom vijeću ne prihvatiti 

predloženi amandman. 

Predsjednik je dao amandman na glasanje: sa 6 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ konstatirano je da 

se amandman ne prihvaća. 

4. Rasvjeta kod čvora Obrubići je vrlo važan dio nove prometnice te je bitno osigurati adekvatnu 

javu rasvjetu. U sjevernom dijelu naselja Zaprešić još su i :  Ul. Ivana Mažuranića, Janka Draškovića, 

Matije Skurjenija, A.Šenoe, Bogovićeva,  dio Oršićeve... sa sličnim stanjem nogostupa i 

kolnika.Rekonstrukcije se izvode planski, nakon sanacije i zamjene infrastrukture, najčešće vode. U 

Ul. Otona Ivekovića nije rekonstruiran vodovod. te predlaže Gradskom vijeću ne prihvatiti predloženi 

amandman. 

Predsjednik je dao amandman na glasanje: sa 6 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ konstatirano je da 

se amandman ne prihvaća. 

5. Što se tiče Adventa u Novim dvorima rekao je kako je Turistička zajednica Grada Zaprešića 

već planirala određena događanja na otvorenom, neka su već i  održana, TZ ima u svom budžetu 

planirana sredstava za adventske manifestacije tako da nema potrebe sredstva prenamijeniti za 

predloženo stoga predlaže Gradskom vijeću ne prihvatiti predloženi amandman. 

Predsjednik je dao amandman na glasanje: sa 6 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ konstatirano je da 

se amandman ne prihvaća. 

6.          Na predloženoj lokaciji planira se zgrada nove osnovne škole, u sklopu kojeg projekta će se 

rješavati i uređenje okoliša, uključujući javno parkiralište. Činjenica je i da u ovom dijelu naselja, na 

javnim parkiralištima koja nisu u naplati, parkiraju i korisnici stanice ZET –a u neposrednoj blizini. 

Dodatno,  u tijeku je  izmjena GUP-  a, kojim planom će se propisati obveza 2 parkirališna mjesta po 

stanu , a prilikom gradnje novih višestambenih zgrada te predlaže Gradskom vijeću ne prihvatiti 

predloženi amandman. 

Predsjednik je dao amandman na glasanje: sa 6 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ konstatirano je da 

se amandman ne prihvaća. 

6. Izgradnja i uređenje parka za pse na predloženoj lokaciji nije izvediva budući da se radi o šumi 

te bi izvođenje radova bilo preskupo; park za pse je u planu te će se lokacija odrediti u dogovoru sa 



vijećnicima Gradske četvrti Zaprešić Centar stoga predlaže Gradskom vijeću ne prihvatiti predloženi 

amandman. 

Predsjednik je dao amandman na glasanje: sa 6 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ konstatirano je da 

se amandman ne prihvaća. 

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je pozvao na glasanje o predloženim točkama: 

 

 AD-2  

Prilikom glasanja za točku 2. dnevnog reda, 19 glasova je bilo  „za“   pa je predsjednik konstatirao da 

je jednoglasno donijeta 

 

Odluka o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu 

                                                                                                          (tekst Odluke prilaže se Zapisniku) 

 

AD-3 

Prilikom glasanja za točku 3. dnevnog reda, 13 glasova je bilo  „za“ i 6 glasova „protiv“ pa je 

predsjednik konstatirao da je većinom glasova donijet 

 

                   Proračun Grada Zaprešića za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. 

                                                                                   (tekst Proračuna prilaže se Zapisniku) 

 

AD-4 

Prilikom glasanja za točku 4 dnevnog reda, 19 glasova je bilo  „za“ pa je predsjednik konstatirao da  je 

jednoglasno donijeta 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu.                                                                                            

                                                            (tekst Odluke prilaže se Zapisniku) 

 

 

AD-5 a) i b) 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i 

komunalne poslove Marina Jaman za obje točke: planira se nastavak uređenja Trga Ivana Pavla II i 

ulice Augusta Šenoe; u ulici Ante Starčevića planira se izgradnja plinovoda te javne odvodnje, u toj 

ulici u planu je i izgradnja više stambenih zgrada te se planira početak izvođenja radova i na cesti; u 

planu je izgradnja više stambene zgrade u ulici B.A.Krčelića te je vezano uz isto u planu i izgradnja 

novih parkirnih mjesta; programom je obuhvaćena i donacija za groblje u općinama Luka i  

Bistra gdje se pokapaju građani grada Zaprešića; što se tiče čvora Obrubići nije adekvatno riješene 

sustav javne rasvjete te su sukladno navedenom planirani radovi u iznosu od 300.000,00 kn; 

izmjenom GUP-a predviđena je izgradnja projektne zone kako bi se pridonijelo razvoju poduzetništva 

te je predviđeno i opremanje te zone; planira se otkup zemljišta za gradske projekte, za produženje 

Kodrmanove ulice; što se  tiče projekta rekonstrukcije Kolodvorske ulice u tijeku je rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, planirani trošak izgradnje nogostupa iznosi cca 2 milijuna kuna a početak 

izvođenja radova planira se na ljeto-jesen 2022. godine; u Ivancu je planiran iznos za sanaciju asfalta 

u Pintarićevoj ulicu; u tijeku je projekt pješačko-biciklističke staze uz potok Lužnica u suradnji s 

općinom Pušća; u ulici kardinala Alojzija Stepinca predviđeni su radovi asfaltiranja nakon što se završe 



tadovi odvodnje; u ulici Ljudevita Gaja 4-8 planira se rekonstrukcija pješačke staze, dovršetak 

započetih radova te uređenje parkirališta; redovito održavanje planirano je u vanjskim naseljima; za 

troškove zimske službe planiran je iznos od milijun kuna, a za redovito održavanje cca 4,2 milijuna 

kuna. 

Predsjednik je pozvao predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti da iznese svoje zaključke o 

predloženim točkama dnevnog reda. 

 Ante Nekić, u ime Odbora za komunalne djelatnosti rekao je kako je Odbor na sjednici održanoj  

dana 20.prosinca 2021. godine većinom glasova donio zaključke kojima podržavaju predložene  točke 

dnevnog reda te predlaže Gradskom vijeću da učini isto. 

Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika da se izjasne o predloženim točkama te kako se nitko nije 

javio otvorio je raspravu. 

Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednik je pozvao na glasanje o točkama 5 a) i 5 b). 

Prilikom glasanja za točku 5 a) dnevnog reda, 13 glasova bilo je „za“ i 6 glasova „protiv“  pa je 

predsjednik konstatirao da je većinom glasova donijet 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 

                                                                                   (tekst Programa  prilaže se Zapisniku) 

 

 

Prilikom glasanja za točku 5 b) dnevnog reda, 13 glasova bilo je „za“ i 6 glasova „protiv“  pa je 

predsjednik konstatirao da je većinom glasova donijet 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 

                                                                                   (tekst Programa  prilaže se Zapisniku) 

 

 

AD-6 

Uvodno obrazloženje dala je Sandra Sabol Valenčak-pročelnica Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti: radi se o ukupno 7 programa koji obuhvaćaju predškolski odgoj, školstvo, kulturu, 

tehničku kulturu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb; najveći dio planiranih sredstava odnosi se na 

predškolski odgoj-ukupno 1100 djece u 2 gradska vrtića, kao najveće kapitalno ulaganje ističe 

završetak izgradnje novog dječjeg vrtića, ugradnja foto naponske elektrane na DV Vrtuljak;  

školstvo: podjela darova za Sv. Nikolu, nabava udžbenika i radnih bilježnica, podjela stipendija, 

pomoćnici u nastavi, nabava sjenila za osnovne škola, foto naponska elektrana u O.Š. Lj.Gaj; 

kultura i tehnička kultura: nabava klavira za Pučko otvoreno učilište, otkup namještaja obitelji Jelačić, 

sanacija crkve sv. Petra; sport-odnosi se na Zajednicu športskih udruga grada Zaprešića i ŠRC Zaprešić; 

socijalna skrb: subvencije javnog prijevoza, božićnice za umirovljenike, sufinanciranje najamnine za 

zamjenske stanove stanarima čiji su stanovi stradali u potresu, subvencije za novorođenčad;  

zdravstvena zaštita: osigurana su sredstva za rad šestog tima Hitne medicinske pomoći, rad dežurne 

ljekarne, rad zdravstvenog objekta Sjever. 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti Mateu Kalamir  da iznese stav 

Odbora: Odbor  je na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine donio  zaključak  kojim 

prihvaća prijedloge Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zaprešića za 2022. 

godinu  te predlaže Gradskom vijeću da učini isto. 



Zatim je pozvao Klub vijećnika „Zapni za Zaprešić“ da iznesu obrazloženje predloženog amandmana: 

Barbara Knežević rekla je kako se amandman odnosi na program javnih potreba u sportu-predlaže se 

na stavci Zajednica športskih udruga grada Zaprešića umanjiti predloženi iznos za 250.000,00kn te 

sredstva prenamijeniti na stavku „potpore klubovima i udrugama na području sporta i rekreacije“ te 

„potpore sportskim udrugama izvan zajednice“, budući da smatra kako nije pravedno da Zajednica 

raspolaže glavninom sredstava predviđenih za sport i sportske aktivnosti a pravo na ostvarivanje tih 

sredstava omogućeno je samo klubovima koji su članovi Zajednice te ističe kako smatra svrsishodnim 

iznos od 5% predviđenih sredstava  izdvojiti na predloženo. 

Predsjednik je otvorio raspravu: sam je rekao kako vijećnici političke stranke FOKUS neće podržati 

amandman, budući da smatraju kako je redovnim planiranim sredstvima omogućeno funkcioniranje i 

treniranje klubova; poznato mu je da je trenutno predano par zahtjeva za učlanjenje u Zajednicu; 

istaknuo je kako je u mjesecu listopadu bio otvoren natječaj za dodjelu sredstava klubovima koji nisu 

članovi Zajednice te je u tom postupku zaprimljena samo jedna prijava te su tom sportskom klubu 

dodijeljena novčana sredstva; u 2022. Godini planirana sredstva su uvećana za 100%-sa 10.000,00 kn 

na 20.000,00 kn; smatra da amandman nije opravdan te ga neće podržati- 

Barbara Knežević replicirala je predsjedniku Teuru rekavši kako je svima općepoznato da se planirana 

sredstva za sport većinom troše za jedna klub, kod dodjele novčanih sredstava koje dodjeljuje 

Zajednica nema načina bodovanja niti jasnih kriterija, također je navela kako je web  stranica na kojoj 

je natječaj objavljen nepregledna. 

Predsjednik je replicirao kazavši kako postoje točno definirani kriteriji za dodjelu sredstava, u 

Zajednici su zastupljena 24 različita sporta-podupire se raznolikost među sportovima , a za 

nepreglednost web stranice se složio sa vijećnicom Knežević i rekao kako se radi na izradi nove web 

stranice za Zajednicu. 

Barbara Knežević zatražila je Kriterije po kojima se sredstva dodjeljuju i zapisnik sa sjednice na kojoj 

su utvrđeni navedeni kriteriji za dodjelu novčanih sredstava koje dodjeljuje Zajednica. 

Predsjednik je pozvao Gradonačelnika da se očituje o predloženom amandmanu. 

Gradonačelnik se očitovao kako se potpore klubovima koji nisu članovi Zajednice ostvaruju putem 

natječaja, jedina prijava koja je pristigla na navedeni natječaj bila je od kluba koji se u međuvremenu 

prijavio za članstvo u Zajednici te predlaže  Gradskom vijeću navedeni amandman ne prihvatiti. 

Predsjednik je dao amandman na glasanje: sa 6 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ konstatirano je da 

se amandman ne prihvaća. 

Predsjednik je  dao točku 6 na glasanje, o svakom programu se glasalo pojedinačno: 

1. Prilikom glasanja za  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  te skrbi o 

djeci rane i predškolske dobi Grada Zaprešića za 2022. godinu  13 glasova bilo je „za“  i 6 glasova 

„protiv“ pa je predsjednik konstatirao da je  većinom glasova donijet 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  te skrbi o djeci rane i predškolske 

dobi Grada Zaprešića za 2022. godinu. 

                                                                                    (tekst Programa prilaže se Zapisniku) 

2. Prilikom glasanja za  Program javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2022. godinu 

13 glasova bilo je „za“  i 6 glasova „protiv“ pa je predsjednik konstatirao da je  većinom glasova 

donijet 

 

Program javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2022. godinu. 



                                                                                    (tekst Programa prilaže se Zapisniku) 

 

3. Prilikom glasanja za  Program javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2022. godinu 

19 glasova bilo je „za“ pa je predsjednik konstatirao da je jednoglasno donijet  

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2022. godinu. 

                                                                                    (tekst Programa prilaže se Zapisniku) 

 

4. Prilikom glasanja za  Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zaprešića za 2022. 

godinu 19 glasova bilo je „za“ pa je predsjednik konstatirao da je jednoglasno donijet  

 

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zaprešića za 2022. godinu. 

5.  Prilikom glasanja za  Program javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2022. godinu 

13 glasova bilo je „za“  i 6 glasova „protiv“ pa je predsjednik konstatirao da je  većinom glasova 

donijet 

 

Program javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2022. godinu. 

                                                                                    (tekst Programa prilaže se Zapisniku) 

 

 

6.   Prilikom glasanja za  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2022. 

godinu 19 glasova bilo je „za“ pa je predsjednik konstatirao da je jednoglasno donijet  

 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2022. godinu. 

                                                                                    (tekst Programa prilaže se Zapisniku) 

7.    Prilikom glasanja za  Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2022. 

godinu 19 glasova bilo je „za“ pa je predsjednik konstatirao da je jednoglasno donijet  

 

Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2022. godinu. 

                                                                                    (tekst Programa prilaže se Zapisniku) 

                                                                                                                                                      

Predsjednik  je u 19.40 sati predložio pauzu u trajanju od 10 minuta. 

U 19.55 sati predsjednik je najavio nastavak sjednice. 

  

AD-7 od  a) do f) 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj, Miljenko 

Šoštarić-radi se o ukupno 6 programa utroška (od zakupa poljoprivrednog zemljišta, sredstava 

šumskog doprinosa, sredstava spomeničke rente, sredstava naknade za koncesiju, sredstava  

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i sredstava od prodaje stanova na kojima 

postoji  stanarsko pravo)- preporuka Državnog ureda bila je da se zasebno razrade troškovi svakog  

pojedinačnog programa, što je ovim prijedlogom i učinjeno. 

Predsjednik je pozvao Odbor za financije da se očituje: Barbara Knežević  rekla je kako je Odbor za 

financije na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine donio zaključak kojim se prihvaćaju svi 

predloženi programi utroška sredstava te se isto predlaže i Gradskom vijeću na donošenje. 



Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika na očitovanje; potom i  otvorio raspravu; no kako  se  nitko 

nije javio za riječ, zatvorio je raspravu i dao točku 7 na glasanje. 

Prilikom glasanja za točku 7. a) do f)  dnevnog reda, 19 glasova bilo je „za“ pa je predsjednik 

konstatirao da su  jednoglasno donijeti: 

a) Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta 

                                                                          (tekst Programa  prilaže se Zapisniku) 

 

b) Program utroška sredstava šumskog doprinosa 

                                                                                 (tekst Programa  prilaže se Zapisniku) 

 

c) Program utroška sredstava spomeničke rente 

                                                                                 (tekst Programa  prilaže se Zapisniku) 

 

d) Program utroška sredstava naknade za koncesiju 

                                                                                 (tekst Programa  prilaže se Zapisniku) 

 

e) Program utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

                                                                                 (tekst Programa  prilaže se Zapisniku) 

 

f) Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 

                                                                                 (tekst Programa  prilaže se Zapisniku) 

                                                                                                                      

 

AD-8 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i 

komunalne poslove Marina Jaman: objasnila je kako Gradsko vijeće određuje zone za naplatu 

komunalnog doprinosa i jedinične vrijednosti; 2012. godine jedinična vrijednost umanjena je sa 

100kuna po m3 na 58 kn; budući da su porasle cijene građevinske opreme, radova i materijala, da je 

trenutno u gradu Zaprešiću novi zamah u gradnji-grade se više stambene zgrade što ujedno povlači sa 

sa sobom i potrebu izgradnje nove ceste tako da je novi prijedlog za određivanje cijene komunalnog 

doprinosa sljedeći:  I. zona -100 kn/m3 (stara cijena:58 kn/m3 –uvećanje od 72%)  

                                   II. zona - 60 kn/m3 (stara cijena:38 kn/m3 –uvećanje od 58%) 

                                   III. zona – 35 kn/m3 (stara cijena:28kn/m3 –uvećanje od 25%). 

Predmetnom Odlukom predlažu se dijelom oslobođenja za kulturne, znanstvene, odgojne i 

obrazovne ustanove, zgrade u postupku legalizacije (za njih bi vrijedili važeći iznosi do stupanja na 

snagu nove Odluke). 

Predsjednik je pozvao Odbor za komunalne djelatnosti da se očituje o prijedlogu Odluke:Ante Nekić 

kao predsjednik Odbora rekao je kako je Odbora za komunalne djelatnosti na sjednici održanoj 20. 

prosinca 2021. godine donio  zaključak  kojim se prihvaća prijedlog Odluke te se isto predlaže i 

Gradskom vijeću. 



U ime Kluba vijećnika  „Zapni za zaprešić“, Ante Nekić  javio se da obrazloži dva predložena 

amandmana vezana na predmetnu Odluku: 1. Amandman odnosi se na popuste za pojedine 

kategorije objekata: 

a) Obiteljski objekti –do 2 stambene jedinice, do 1000m3-popust od 20%, 

b) Obiteljski objekti –do 2 stambene jedinice, do 1000m3, energetski razred A-popust od 80%, 

c) Obiteljski objekti –do 2 stambene jedinice, do 1000m3-A+ certifikat-popust od 90%,  

dok se 2. odnosi na odgodu početka primjene Odluke – da se odgodi do 01.03.2022. godine. 

Spomenuo je kako bi Grad navedenim potezom dao simboličnu potporu mladim obiteljima;  nadalje,  

poticala bi se energetska učinkovitost stambenih jedinica (zakonska je obveza graditi zgrade nulte 

kategorije, minimalno je B, a navedenim bi potezom stimulirali izgradnju objekata A i A+) ; objašnjava 

kako bi se predloženim popustima eventualni gubitak sredstava Grada mogao namiriti planiranim 

sredstvima ta promidžbu Grada; odgodom stupanja na snagu ove Odluke dalo bi se vremena 

investitorima kako bi mogli planirati troškove izgradnje i formirati prodajnu cijenu; uvođenje ovog 

naglog dizanja cijena smjestilo bi grad Zaprešić kao drugi najskuplji grad odmah iza Samobora; za 

obiteljske kuće s novim cijenama Zaprešić bi bio najskuplji; ističe kako je svjestan da su mnogi prihodi 

koje je Grad imao ukinuti te da  treba napuniti Proračun, ali isto tako ističe kako se građani teško 

nose sa svakodnevnim novim poskupljenjima. 

Denis Begić u ime Kluba zastupnika SDP-a rekao je kako će oni podržati prijedlog Odluke o izmjenama 

i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu te kako je zadovoljan da je prihvaćen njihov prijedlog 

da za proizvodne djelatnosti, kulturu, školstvo iznos komunalnog doprinosa iznosi 1 kunu. 

Krešo Slatković  u ime Kluba vijećnika HDZ-a rekao je kako će oni podržati predmetnu Odluku. 

Predsjednik je otvorio raspravu; kako se više nitko nije javio za riječ pozvao je Gradonačelnika da se 

očituje o predloženim amandmanima na predmetnu Odluku: rekao je kako je zakonska obveza 

projektirati zgrade nulte kategorije te smatra da navedenim oslobođenjima ne bi potaknuo izgradnju 

pametnih energetskih kuća; isto tako smatra da bi odgodom stupanja na snagu predmetne Odluke 

pojedine investitora stavio u povoljniji položaj te se očitovao kako ne prihvaća predložene 

amandmane te isto predlaže i Gradskom vijeću. 

Predsjednik je pozvao vijećnike na glasanje o predloženim amandmanima: sa 6 glasova „za „ i 13 

„protiv“ utvrđeno je da se amandmani ne prihvaćaju. 

Zatim je predsjednik dao točku 8. na glasanje:  sa 13 glasova  „za“  i 6 glasova „protiv“  predsjednik je 

konstatirao da  je većinom glasova  donijeta 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.                                                                                            

                                                            (tekst Odluke prilaže se Zapisniku) 

 

 

 AD-9         

Uvodno obrazloženje dala je Marina Jaman, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu 

okoliša, stambene i komunalne poslove:postoje dvije vrste spomeničke rente (direktna i indirektna); 

predmetnom Odlukom uvela bi se direktna spomenička renta, koja se određuje po m2 za obavljanje 

gospodarske djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru, navedeni prihod je  u 60% -nom iznosu 

prihod jedinice lokalne samouprave a 40% prihod državnog proračuna; prijedlog predmetne Odluke 

prošao je proceduru javnog savjetovanja prilikom kojeg je zaprimljena 1 primjedba/prijedlog te je 

uvažena i uvrštena u prijedlog Odluke-radi se o prijedlogu da se Odlukom definiraju dvije skupine: za 



1. bi cijena bila 3 kn/m2, a za 2. skupinu 1 kn/m2; navedena obveza plaćanja spomeničke rente 

utvrđivala bi se donošenjem rješenja za njezine obveznike. 

Predsjednik je pozvao predsjednike radnih tijela da se očituju o navedenom prijedlogu Odluke: 

Duša Šarunić u ime  Odbora za zaštitu spomenika i baštine rekla je da je  na sjednici održanoj dana 

20. prosinca 2021. godine, Odbor  donio  zaključak kojim se prihvaća navedeni prijedlog Odluke te se 

predlaže Gradskom vijeću da učini isto. 

Barbara Knežević u ime Odbora za financije izvijestila je kako je Odbor na sjednici održanoj dana 20. 

prosinca 2021. godine također donio zaključak o prihvaćanju prijedloga predmetne Odluke te 

predlaže Gradskom vijeću donošenje predmetne Odluke u predloženom tekstu. 

Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika no nitko se nije javio za riječ pa je otvorio raspravu-budući da 

se nitko nije javio za riječ, dao je točku 9 na glasanje: 

prilikom glasanja za točku 9  dnevnog reda, 19 glasova je bilo  „za“ pa je predsjednik konstatirao da  

je jednoglasno donijeta 

 

Odluka o spomeničkoj renti na području Grada Zaprešića. 

                                                            (tekst Odluke prilaže se Zapisniku) 

 

 

AD-10 

Uvodno obrazloženje dala je Martina Golub Prosinečki, pročelnica-tajnica Službe Grada: rekla je kako 

je početkom godine otvoren humanitarni račun za pomoć građanima grada Zaprešića stradalim u 

potresu krajem 2020.e godine; u 3. mjesecu Gradsko vijeće je donijelo Odluku o korištenju sredstava 

prikupljenih na humanitarnom računu te je u dva navrata izvršena isplata građanima; u razdoblju od 

01.09. do današnjeg dana uplaćeno je ukupno 3.350,02 kn (donacija Udruge umirovljenika Šibice) iz 

čega je vidljivo kako je intenzitet uplata smanjen te se predmetnom Odlukom predlaže zatvoriti 

navedeni račun sa danom 31.12.2021. godine. 

Predsjednik je pozvao Odbor za financije da se očituje o navedenom: Barbara Knežević kao 

predsjednica Odbora rekla je da je Odbor na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine donio 

zaključak kojim se prihvaća prijedlog predmetne Odluke te predlaže Gradskom vijeću da učini isto. 

Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika no kako se nitko nije javio za riječ otvorio je raspravu-nitko 

se nije javio pa je predsjednik dao točku 10 na glasanje: 

prilikom glasanja za točku 10 dnevnog reda, 19 glasova je bilo  „za“ pa je predsjednik konstatirao da  

je jednoglasno donijeta 

 

Odluka o zatvaranju posebnog računa za humanitarne aktivnosti.                                                                                            

                                                            (tekst Odluke prilaže se Zapisniku) 

 

AD-11 

Uvodno obrazloženje dala je Sandra Sabol Valenčak-pročelnica Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti: kazala je kako se Grad Zaprešić u 3 mjesecu uključio u akciju “Gradovi i općine prijatelji 

djece”, formirane su pokusne skupine sastavljene od stručnjaka različitih profila, definirano je  pet 

područja važnih za razvoj djece i postavljena su 24 strateška cilja temeljena na Konvenciji o pravima 

djeteta, Koordinacijski odbor treba za svaku godinu izraditi izvedbeni plan te odrediti nositelje za 

provedbu istog; Strategija je prošla proceduru javnog savjetovanja. 



Predsjednik je pozvao Mateu Kalamir, predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti da iznese stav 

Odbora o predmetnoj točki: Odbor za društvene djelatnost na sjednici održanoj dana 21. prosinca 

2021. godine donio je zaključak kojim se prihvaća prijedlog Strategije te se predlaže Gradskom vijeću 

da učini isto. 

Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika no nitko se nije javio za riječ; otvorio je raspravu i opet se 

nitko nije javio za riječ pa je pozvao vijećnike da glasaju za točku 11 dnevnog reda: 

prilikom glasanja za točku 11 dnevnog reda, 19 glasova je bilo  „za“ pa je predsjednik konstatirao da  

je jednoglasno donijet 

 

Zaključak 

kojim se prihvaća Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području grada Zaprešića za 

razdoblje 2022.-2027. godine. 

                                                                                      (tekst  Strategije prilaže se Zapisniku) 

 

AD-12 a) i b) 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj, Miljenko 

Šoštarić-rekao je kako se radi o aktima koji se donose svake godine uz donošenje Proračuna, a 

temelje se na Zakonu o sustavu civilne zaštite te ja napomenuo kako je 30.10.2021. godine 

provedeno osposobljavanje novih članova u sustavu civilne zaštite te je održana smotra svih članova 

operativnih snaga. 

Predsjednik je otvorio raspravu, no budući da se nitko nije javio za riječ, dao je točku 12 a) i b) na 

glasanje: 

prilikom glasanja za točku 12 a) i b) dnevnog reda, 19 glasova je bilo  „za“ pa je predsjednik 

konstatirao da  su  jednoglasno donijeti: 

 

a) Godišnji plan razvoja civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2022. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 

                                                                                                     (tekst Plana prilaže se Zapisniku) 

     b) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaprešića za 2021. godinu                                                                                                  

                                                                                                     (tekst Analize  prilaže se Zapisniku) 

 

AD-13 

Predsjednik je otvorio Aktualni  sat: 

Lidija Terek Tomac postavila je pitanje vezano za autobusnu liniju ZET-a broj 182 koja vozi prema 

gradskom groblju-rekla je da upit dolazi od građana te da pitaju je li moguće postaviti primjereniji 

vozni red vikendom. 

Također se osvrnula na problem zelenog otoka u Kolodvorskoj, rekavši kako se tamo odlažu velike 

količine otpada posebice u večernjim satima te je predložila da bi komunalni redari trebali češće 

obilaziti to mjesto. 

Barbara Knežević  rekla je kako ima dva pitanja, odnosno sugestije: u petom mjesecu izvršena je 

akcija prikupljanja glomaznog otpada i starih vozila koja nisu u voznom stanju te je na kraju 

Industrijske ulice još uvijek na jednoj parceli koja se nalazi u državnom vlasništvu ostavljen dio tog 



otpada te traži da nadležne službe poduzmu radnje kojima bi se vlasniku parcele naložilo da dovede u 

red svoju parcelu, o navedenom je već kontaktirala komunalne redare te postavila upit je li se po tom 

postupalo, jesu li poduzete kakve radnje;  

također je upozorila na problem sigurnosti u prometu u Kupljenovu kod Kružne ulice i blizine 

osnovne škole: kazala je kako je na tom skretanju s desne strane visoka živica koju se ne može 

ukloniti a s lijeve uzbrdica te je prelazak tog raskršća problematičan kako za djecu koja tamo idu u 

školu tako i za vozače u prometu te predložila da se s lijeve strane postavi prometno ogledalo, kako bi 

se povećala preglednost. 

Luka Jović postavio je pitanje za pročelnicu Marinu Jaman-je li u planu rekonstrukcija ulice Jurja 

Oršića, jer kako kaže nije vidio da je planirano u Proračunu za 2022. godinu, a smatra kako bi ju 

trebalo obnoviti jer je aktualno stanje vrlo loše; odgovor može biti usmen ili u pisanom obliku. 

Damir Horvat rekao je kako je za zeleni otok u Kolodvorskoj najbolje rješenje da ga se ukloni, budući 

da Grad ima reciklažno dvorište; spomenuo je kako je Općina Pušća uklonila sve zelene otoke na 

svom području. 

Predsjednik je rekao kako će na sve upite vijećnika odgovori biti dostavljeni u pisanom obliku te 

zaključio sjednicu. 

 

 

Sjednica je završila u 20.35 sati.    

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                            Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Suzana Šekelja                                                                                                 Matija Teur 


