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 Zapisnik 

 
9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića koja je održana u četvrtak 06. listopada 2022. 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 (od 18.20), 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 (od 18.05). 
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, 
Sandra Sabol Valenčak-pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Krešimir Petric-voditelj 
Odsjeka za komunalno gospodarstvo i promet-pomoćnik pročelnice, Alen Zlački-voditelj Odsjeka za 
imovinsko pravne poslove i upravljanje gradskom imovinom, 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; Karlo Kovač-predsjednik Savjeta mladih (od 
18.25), Domagoj Mikuš-direktor Komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja 
Zaprešić d.o.o.,  Željko Barun-predsjednik JVP Grada Zaprešića, 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 pročitao prijedlog dnevnog reda  9. sjednice Gradskog vijeća te dao takav prijedlog na 
glasovanje. 
 
Sa 17 glasova „za“ predsjednik je konstatirao da je jednoglasno utvrđen slijedeći  
 

Dnevni red 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća 

2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaprešića 

3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika Grada 

Zaprešića 

4. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja u 2022. godini 

5. Prijedlog Zaključka  o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2023. godinu 

6. Aktualni sat 

 

AD-1 

Predsjednik je otvorio raspravu;  

Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednik je zatvorio  raspravu i dao točku na glasovanje. 

Prilikom glasovanja za točku 1 dnevnog reda, 18 glasova je bilo  „za“  pa je predsjednik konstatirao da 

je jednoglasno donijet 

Zaključak 

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića 

održane dana 07. rujna  2022. godine  

(tekst Zapisnika prilaže se Izvodu iz Zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića). 
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AD- 2 i 3 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica-tajnica Službe Grada, Martina Golub Prosinečki. 

U ime Odbora za statutarno pravna pitanja, Matija Teur,  izvijestio  je kako je Odbor na svojoj sjednici 

održanoj dana 03. listopada 2022. godine donio Zaključak kojim se prihvaćaju obje odluke te se 

predlaže Gradskom vijeću prihvatiti iste u predloženom tekstu. 

Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika da se očituju o predmetnim točkama: 

u ime Kluba vijećnika SDP-a, Denis Begić rekao je kako će podržati obje odluke, ali da će izraziti svoj 

stav i prijedlog vezan uz iste: vezano za Odluku o koeficijentima slaže se da se predloženim 

uvećanjem koeficijenta za SSS stimulira službenika sa srednjom stručnom spremom, jer kako navodi 

nemaju puno mogućnosti za napredovanje i doškolovanje te ističe kako bi „motivirana gradska 

uprava trebala biti i efikasna gradska uprava“. 

Što se tiče Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela GZ-a, osvrnuo se na  članak 8. alineja 15 

„praćenje gospodarskih aktivnosti te stvaranje uvjeta za unapređenje gospodarstva“ te pohvalio 

mjeru koju je Grad uveo za određene kategorije gospodarstvenika (1 kn/m3- za plaćanje komunalnog 

doprinosa), također je pohvalio i natječaj koji je u tijeku, a tiče se ostvarivanja potpore za 

poduzetnike početnike te naglasio kako bi bilo dobro da se uz postojeće uvjete s vremenom uvjeti 

proširuju kako bi i drugi poduzetnici imali pravo javiti se na natječaj za ostvarivanje potpora. 

Iznio je prijedlog da se iz Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj izdvoji postojeći Odsjek za 

investicije i EU fondove te da čine zasebni upravni odjel, po primjeru nekih drugih gradova (Grad 

Jastrebarsko). 

Predsjednik je otvorio raspravu; 

Kako se nitko nije javio za riječ, zatvorio je raspravu i pozvao je na glasovanje po točci 2. Dnevnog 

reda: 

sa 18 glasova „za“  konstatira se da je jednoglasno  donijeta 

 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaprešića 

                                                     (tekst Odluke prilaže se Zapisniku). 

 

 

Predsjednik je pozvao na glasovanje po točci 3. Dnevnog reda: 

sa 18 glasova „za“ konstatira se da je jednoglasno  donijeta 

 

Odluka o koeficijentima 

 za izračun plaće službenika i namještenika Grada Zaprešića 

(tekst Odluke prilaže se Zapisniku). 

 

AD-4  

Uvodno obrazloženje dao je Gradonačelnik. 

Predsjednik je otvorio raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik je pozvao na glasovanje: 

sa 19 glasova „za“ konstatira se da je jednoglasno donijet  

 

Zaključak o dodjeli javnih priznanja u 2022. godini 

(tekst Zaključka  prilaže se Zapisniku). 
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AD-5 

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Savjeta mladih, Karlo Kovač. 

Predsjednik je otvorio raspravu: 

Barbara Knežević naglasila je kako se ovogodišnji Plan i Program Savjeta mladih uveliko razlikuje od 

onih prethodnih godina, ali uz napomenu da to znači da je puno bolji, inovativniji sa puno dobrih 

ideja; rekla je da smatra kako je čak bolji i od Županijskog programa Savjeta mladih. 

Rekla je kako je Savjet mladih savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, ali da do sada vijeće nije zaprimilo 

niti jedan prijedlog Savjeta mladih, postavila je pitanje zašto se predsjednik Savjeta mladih ne poziva 

na sjednice Gradskog vijeća posebice kad je na dnevnom redu neka tema koja se tiče mladih ili 

prilikom donošenja Proračuna za sljedeću kalendarsku godinu te da bi promjenama Poslovnika 

Gradskog vijeća trebalo omogućiti predsjedniku Savjeta mladih da sudjeluje u raspravi na sjednicama 

Gradskog vijeća. 

Smatra da bi se na taj način puno bolje odgovorilo na potrebe mladih, a ne da se oni spominju samo 

dvaput godišnje-prilikom donošenja Programa i podnošenja Izvješća. 

Martina Golub Prosinečki odgovorila je kako se poziv za sjednicu Gradskog vijeća dostavlja i 

predsjedniku Savjeta mladih, kao i predsjednicima Gradskih četvrti/mjesnih odbora, ali u zasebnom 

mailu (ne zajedno sa pozivom vijećnicima), međutim istaknula kako on nema pravo sudjelovati u 

raspravama na sjednici Gradskog vijeća. 

Također je naglasila kako se materijali za svaku sjednicu Gradskog vijeća objavljuju na web stranici 

Grada Zaprešića, tako da su dostupni svim zainteresiranima. 

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zatvorio raspravu i dao točku na glasovanje: 

sa 19 glasova „za“ konstatira se da je jednoglasno donijet 

 

Zaključak 

o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2023. godinu 

(tekst Zaključka prilaže se Zapisniku). 

 

 

AD-6 

Predsjednik je otvorio Aktualni sat: 

Barbara Knežević uvodno je rekla kako ima dva pitanja: za prvo očekuje odgovor u pisanom obliku, a 

odnosi se na trošak od 250.000,00 kuna koliko je utrošeno za obnovu objekata oštećenih  potresom u  

Novim dvorima -zatražila je specifikaciju radova;  

nadalje, istaknula je kako su trenutno ceste u Kupljenovu i Pojatnom  „raskopane“ uslijed radova na 

projektu aglomeracije te se slijedom navedenog ljudi više voze po „zagorskoj magistrali“ gdje su 

učestale prometne nesreće, a ističe kako tamo do sada niti jednom nije uočila policijsku patrolu te 

zatražila od gradonačelnika da ako ikako može  utječe na navedeni problem, kako bi se na toj dionici 

postavile policijske patrole i time izbjegle eventualne buduće nesreće. 

Dražen Lacić rekao je kako su učestali upiti građana grada Zaprešića vezano za prometnu 

infrastrukturu, točnije za treću fazu južne obilaznice (Obrubići) -kada će se započeti sa izgradnjom 

navedene treće faze, jer bi se time „relaksirao“ promet u samom centru grada koji je trenutno vrlo 

intenzivan te uzimajući u obzir povećanu stanogradnju upravo u tom dijelu grada koja sa sobom 

donosi i povećanje broja automobila u prometu. 
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Robert Rumenović istaknuo je kako Grad mjesečno plaća iznos od 8.750,00 kuna za korištenje 

sustava  „Gradsko oko“  Pazigradu   te postavio pitanje koliki je opseg ove usluge koju Grad plaća, 

budući da je zamišljena kao interakcija s građanima, ali trenutno  nije dostupna građanima  te hoće li 

Grad i kada  građanima grada Zaprešića omogućiti korištenje navedene aplikacije. 

Također je dao prijedlog da se na križanju ulica Ivana Jurmana i Ante Starčevića semafori „prilagode“ 

ističući kako je na tom križanju stalno crveno svjetlo na semaforima; uz navedeno predložio je i da se 

na raskrižju sa ulicom Ante Starčevića naprave dvije trake kako bi se omogućilo skretanje iz obje 

trake, čime bi se rasteretio promet prema Zagrebu, posebice u jutarnjim satima kada je najveća 

gužva. 

Ante Nekić pripremio je prezentaciju tematike „Energetska zajednica građana“-uvodno je rekao kako 

je 01. listopada 2022. godine stupio na snagu Pravilnik o navedenom;  radi se  o neprofitnoj 

organizaciji čiji član može biti fizička ili pravna osoba te jedinica lokalne samouprave (grad ili općina), 

uvjet je da su svi članovi koji proizvode energiju  priključeni na istu transformatorsku stanicu te mogu 

viškove energije kvalitetno utrošiti i sami određuju pravila između sebe;  za primjer je naveo dvoranu 

Osnovne škole „Antun Augustinčić“ te rekao kako bi se ona mogla povezati s još jednom ustanovom; 

navedeno se već dosta koristi u Sloveniji i  u  Njemačkoj te je i on želio predložiti Gradu navedeno, da 

se netko u gradskoj upravi počne baviti tom tematikom kako bi Grad preuzeo inicijativu i potaknuo 

građane da samostalno počnu proizvoditi električnu energiju. 

Spomenuo je kako je na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća zatražio pismeni odgovor u vezi NK Inter 

te ga do današnje sjednice nije dobio te je postavio pitanje što je s odgovorom, kada će ga dobiti. 

Nadalje, rekao je kako ima pitanje za direktora Komunalnog poduzeća „Zaprešić“ d.o.o , Domagoja 

Mikuša: u aplikaciji „Otvoreni grad“  uočio je kako se za održavanje Fontane na Trgu dr. Franje 

Tuđmana troše velike količine vode te postavio pitanje koliko nas ukupno košta održavanje  

spomenute Fontane, rekao je kako odgovor može biti i u pisanom obliku te napravio usporedbu 

potrošnje vode za Fontanu i O.Š. „Ljudevit Gaj“- u 2021. godini za Fontanu je utrošeno 38.000,00 

kuna, dok je za osnovnu školu u istoj godini utrošeno 50.000,00 kuna, što mu se čini dosta 

nerazmjernim. 

Denis Begić istaknuo je kako je ovih dana na mrežnim stranicama Grada postavljena obavijest kako 

Grad uskoro počinje s isplatom božićnica umirovljenicima, počevši od dana 02.11. do 24.12.2022. 

godine;  rekao je kako je i ranije predlagao da se božićnice isplaćuju na račune umirovljenika kako bi 

im se olakšao proces i rekao da navedeno prakticira Grad Vrbovec, koji umirovljenicima nudi i 

mogućnost on line prijave putem obrasca te naveo za primjer gradove Jastrebarsko, Koprivnicu i 

Varaždin koji isplaćuju božićnice umirovljenicima putem financijske usluge koju nudi Hrvatska pošta; 

rekao je  kako bi stručne službe o navedenom trebale promisliti za slijedeću godinu te da ne bi bilo 

loše i da se  konzultiraju  sa ostalim gradovima, na koji su način ono proveli isplatu božićnica, kako bi 

se olakšalo umirovljenicima.  

Damir Horvat postavio je pitanje koje je postavljeno na sjednici Gradske četvrti Zaprešić Centar-kreće 

li se u obnovu javnih zgrada stradalih u potresu, budući da je do sada naglasak bio na obnovi 

stambenih zgrada. 

 

Budući da su to bila sva pitanja, prvi se Krešimir Petric ponudio za davanje odgovora iz domene 

Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove: 

- vezano za obnovu objekata u Novim dvorima oštećenih potresom rekao je kako je  dosta bila 

stradala kapelica i zapadni zidovi, ali da će joj dostaviti pismenu specifikaciju svih učinjenih 
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radova; za postavljanje policijske patrole na cesti D1 rekao je kako će zahtjev proslijediti 

Policijskoj postaju Zaprešić (pitanja vijećnice Barbare Knežević); 

- što se tiče južne obilaznice, rekao je kako je za navedeno prije par dana završeno javno 

savjetovanje te se čeka objava javnog poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova u 

elektronskom glasilu , ukupna vrijednost radova iznosi 35 milijuna kuna,  kako je očekivani 

vremenski rok za izvođenje radova ukupno 9 mjeseci, a početak radova se očekuje na 

proljeće iduće godine (pitanje vijećnika Dražena Lacića); 

- što se tiče aplikacije „Gradsko oko“, rekao je kako nije otvorena za javnost ali da se može 

ideja razmotriti pa da se omogući građanima da ju koriste; vezano za regulaciju semafora 

kazao je da je to u nadležnosti Hrvatskih cesta, da nema detektorskih semafora već su vezani 

programom, ali da će provjeriti način funkcioniranja sa Hrvatskim cestama;  također se 

očitovao i za prijedlog uvođenja 2 trake te rekao kako će uputiti prijedlog Hrvatskim cestama 

i rekao kako je isto učinjeno i za Starčevićevu ulicu (odgovor vijećniku Robertu Rumenoviću); 

- za prijedlog koji je iznio vijećnik Ante Nekić rekao je kako se radi o novini, još nema osobe u 

gradskoj upravi koja bi bila zadužena za isto, ali Grad kreće sa projektima koji su u najavi  

vezano za proizvodnu energije (vrtići) te rekao kako smatra da je gradskim ustanovama za 

sada ipak najisplativiji način koji koriste i to preko HEP opskrbe;  

- vezano za odgovor u vezi troškova održavanja Fontane, rekao je da će odgovor dati 

„Zaprešić“ d.o.o., uz napomenu da Grad jednom godišnje prazni Fontanu  te da je na tom 

istom brojilu i javna pipa koju koriste građani za piće i ona za zalijevanje cijelog Trga 

 dr. Franje Tuđmana;  

- što se tiče obnove zgrada oštećenih potresom, rekao je kako se prije neki dan započelo sa 

cjelovitom obnovom Pučkog učilišta, rok za izvođenje radova je 18 mjeseci,  vrijednost 

radova iznosi ukupno   1.8 milijuna kuna; u tijeku je i projektiranje cjelovite obnove zgrade 

Općinskog suda na adresi T.Ž.F. 1-radit će se nova zgrada u postojećim gabaritima (odgovor 

vijećniku Damiru Horvatu). 

 

Gradonačelnik se nadovezao na  ponuđene odgovore, rekavši kako se za „zagorsku magistralu“ 

promišlja o alternativnim rješenjima u vidu rotora ili nadvožnjaka  te da još nema gotovog rješenja, ali 

da je upoznat s navedenom problematikom te će probati utjecati na njegovo rješavanje; naglasio 

kako je za završetak južne obilaznice koja će ponuditi rasterećenje prometa kroz centar grada 

Zaprešića  upravo raspisan natječaj za izvođenje radova u ukupnom iznosu od 35 milijuna kuna; 

rekao je kako se ove godine krenulo ranije sa podjelom božićnica radi uvođenja EUR-a, da se 

raspravljalo  o načinu isplate istih te da je bilo nekoliko modela, ali se ipak ostalo pri navedenom 

prijedlogu isplate preko FINE, budući se  pojavio problem koliko bi građani bili u mogućnosti provesti 

postupak on line te pitanje i  žele li to građani; 

što se tiče obnove zgrada javne namjene,  spomenuo je obnovu Pučkog učilišta koja je upravo 

započeta-rok za izvođenje radova je 18 mjeseci, dok je ukupna vrijednost radova 23 milijuna kuna; 

spomenuo je kako je pri kraju  projektiranje zgrade suda te da se vrijednost radova potrebnih za 

cjelovitu obnovu procjenjuje na 40 milijuna kuna  te da će  se u kratkom vremenskom periodu nakon 

obnove zgrade suda krenuti i u uređenje Trga žrtava fašizma, kako bi se time zaokružila  jedna cjelina. 

Spomenuo je i ostale projekte koji su trenutno u fazi izvođenja, kao sanacija cesta nakon potresa; 

povezivanje Zaprešića i Jablanovca preko projekta uređenja Krapinske ulice i kazao kako je u fazi 

komunikacije projekt obnove mosta preko rijeke Save (Pojatno, Kupljenovo, Novi dvori) te naglasio 
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kako se Grad Zaprešić nalazi u vrlo intenzivnom investicijskom ciklusu te ako sublimiramo sve 

spomenute projekte, govorimo o iznosu od 100 milijuna kuna. 

  

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zatvorio sjednicu. 

 

Sjednica je završila u 19.00 sati.    
 
 
 
ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
    Suzana Šekelja                                                                                                               Matija Teur 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


