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Zapisnik 
 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića koja je održana u utorak 29. studenog 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, 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: Marko Gabud. 
 
Ostali članovi: Željko Turk-gradonačelnik sa zamjenikom Alanom Labusom, Alen Zlački- službenik 
ovlašten za obavljanje poslova pročelnika-tajnika Službe Grada, Miljenko Šoštarić- pročelnik 
Upravnog odjela  za financije i gospodarski razvoj, Sandra Sabol Valenčak-pročelnica Upravnog odjela  
za društvene djelatnosti, Krešimir Petric-službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 
Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, Ružica Žarko- viša 
stručna suradnica za odnose s javnošću u Uredu gradonačelnika, Suzana Šekelja- viša stručna 
suradnica za pravne poslove u Službi Grada; Domagoj Mikuš-direktor Komunalnog poduzeća Zaprešić 
d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Gordana Anna Hubl-ravnateljica DV „Maslačak“, 
Lovro Benčević-predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Zaprešića, Željko Barun-predsjednik 
JVP Grada Zaprešića, Ante Žaja- ravnatelj Muzeja „Matija Skurjeni“, 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  10. sjednice Gradskog vijeća te dao takav prijedlog na 
glasovanje. 
 
Sa 18 glasova „za“ predsjednik je konstatirao da je jednoglasno utvrđen slijedeći  
 

Dnevni red 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća 

2. Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu 
4. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 
6.  Prijedlog: 

6.1 Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Zaprešića za 2023. godinu 

6.2 Programa javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2023. godinu 
6.3 Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2023. godinu 
6.4 Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zaprešića za 2023. godinu 
6.5 Programa javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2023. godinu 
6.6 Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2023. godinu 
6.7 Programa javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2023. godinu 

7. Prijedlog: 
7.1 Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske  
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7.2 Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
7.3 Programa utroška sredstava spomeničke rente 
7.4 Programa utroška sredstava naknade za koncesiju 
7.5 Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
7.6 Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja 
i obrazovanja 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaprešića 
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

u Gradskom  vijeću Grada Zaprešića za 2023. godinu 
11. Prijedlog Odluke  o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarski razvoj 
12. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za listopad 2022. godine 
13. Prijedlog Odluke o sprečavanju odlaganja otpada na području grada Zaprešića 
14. Prijedlog Zaključka  o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge: 

a. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak 
b. Statuta Dječjeg vrtića Vrtuljak 

15. Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim 
školama kojima je osnivač Grad Zaprešić 

16. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zaprešića 
17. 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 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića 

održane dana 06. listopada  2022. godine  

(tekst Zapisnika prilaže se Izvodu iz Zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića). 

 

AD- 2-7 

Predsjednik je predložio da se točke od broja 2 do broja 7 zajedno obrazlažu, budući su sve sastavni 

dio Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu, a zatim da se raspravlja o njima te da se o svakoj 

glasa pojedinačno. 

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

Istaknuo je kako je po prvi puta prijedlog Proračuna predstavljen isključivo u EUR-ima, ukupni 

planirani iznos Proračuna za 2023. godinu iznosi ukupno 35.092,656,54 EUR-a što je povećanje od 

18,9% u odnosu na 1. Rebalans Proračuna Grada Zaprešića za 2022.-u godinu; istaknuo je značajnije 

prihode poslovanja (prihodi od poreza i pomoći iz dr. proračuna); od važnijih projekata naglasio je 

izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole te osnivanje glazbene škole , čime je 

ujedno i istaknuo da se  60% Proračuna odnosi na predškolski odgoj i obrazovanje te ulaganje u 

kapitalne projekte. 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za financije, Barbaru Knežević da iznese stavove Odbora: 

izvijestila  je kako je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine većinom 

glasova donio  Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu s 

projekcijama za 2024. i 2025. godinu (točka 2) te prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
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Zaprešića za 2023. godinu (točka 3), kao i da je jednoglasno podržao prijedloge Programa utroška 

sredstava (točka 7-od 7.1-7.6.) te rekla kako se predlaže Gradskom vijeću prihvatiti iste u 

predloženom tekstu. 

Zatim je pozvao predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, Antu Nekića da iznese stavove 

Odbora za komunalne djelatnosti: izvijestio je da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28. 

studenog 2022. godine većinom glasova donio Zaključak kojim se prihvaća prijedlog Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (točka 4) te  kako se predlaže 

Gradskom vijeću prihvatiti isti u predloženom tekstu, dok  je za prijedlog Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2023. godinu (točka 5) glasao sa 2 glasa „za, 2 glasa „protiv“ i 1 glasom 

„suzdržanim“. 

Predsjednik je pozvao i predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti, Mateu Kalamir da se očituje o 

prijedlogu Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zaprešića za 2023. godinu 

(točka 6-6.1-6.7) te je rekla da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine 

jednoglasno podržao sve programe te predlaže Gradskom vijeću donijeti predmetne programe 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 prijedlog Proračuna za 2023. godinu ocjenjuje 

razvojnim i  ambicioznim i te je istaknuo kako su i sami sudjelovali u njegovu kreiranju; pozdravlja 

ideju osnivanja gradskog savjetovališta za poduzetnike kao i povećanje bespovratnih potpora za 

poduzetnike, nastavak izgradnje biciklističkih staza (Lužnica, Brdovec), izgradnju solarnih elektrana na 

gradskim javnim objektima (vrtići, škole), izgradnju projekta gradskih vrtova; istaknuo je kako će 

vijećnici Kluba SDP-a podržati i ostale programe vezane uz Proračun te istaknuo neke od aktivnosti: 

nastavak subvencije građanima kojima su stanovi oštećeni u potresu, izgradnja atletske staze, 

osnivanje glazbene škole, projektiranje Doma veterana Domovinskog rata, projektiranje nove 

osnovne škole, uključivanje u akciju Grad-prijatelj djece, ulaganje u prometnice, obnovu Novih dvora, 

izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove plohe za odlaganje otpada; 

rekao je da su predlagali da navedeni prijedlog Proračuna ide na javno savjetovanje ali da im je 

rečeno kako je rok prekratak te uputio apel da od sljedeće godine to postane praksa. 

U ime Kluba  vijećnika HDZ-a, Krešo Slatković je izvijestio da prihvaćaju prijedlog Proračuna za 2023. 

godinu, kao i sve točke vezane za Proračun u predloženom tekstu. 

U ime Kluba vijećnika „Zapni za Zaprešić“, Barbara Knežević izrazila je nezadovoljstvo što prijedlog 

Proračuna za 2023. godinu nije prošao javno savjetovanje, priložila je tablicu u kojoj su navedeni 

gradovi koji za navedeno provode javno savjetovanje i naglasila kako to nije u skladu sa Zakonom o 

proračunu. 

Naglasila je kako je najveći dio planiranih proračunskih sredstava raspoređen u UO za društvene 

djelatnosti, ali da primjećuje kako nisu dovoljno djelotvorni po pitanju EU projekata, već da na tom 

pitanju „stagniraju“, budući da ne primjećuje prijave na neke nove projekte nego se iz godine u 

godinu navode jedni te isti (za primjer navodi „Znanje svima“) te rekla kako bi željela da se na tome 

poradi te da se pokuša iz vanjskih izvora financiranja povući što više sredstava za kvalitetne projekte. 

Istaknula je kako smatra da Grad i dalje velik dio financijskih sredstava usmjerava prema 

Komunalnom poduzeću (uređuju se parkirališta, nabavljaju se podzemni spremnici i dr.) te rekla kako 

je u redu da im Grad pripomogne, ali da je navedeno ulaganje prekomjerno, budući da smatra da bi 

oni trebali biti profitabilna tvrtka. 
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Također je naglasila kako je Grad svojom Odlukom dobrovoljne darivatelje krvi oslobodio plaćanja 

parkinga u gradu, na način da je Grad Zaprešić Komunalnom poduzeću uplatio sredstva za te ljude, 

što također smatra da nije u redu, da nije pravilno iskomunicirano provođenje Odluke.  

Navela je i stavku od 25.000 EUR-a kojom je planirano uređenje zgrade gradske uprave Grada 

Zaprešića, što također smatra obvezom Komunalnog poduzeća, budući da  Grad za navedeno plaća 

njima zakup te predlaže ili da se za navedeni iznos umanji zakupnina ili da se Grad upiše kao suvlasnik 

predmetnog prostora. 

U Proračunu je planiran i projekt sanacije odlagališta otpada  te postavlja pitanje ne upravlja li 

Komunalno poduzeće time  te po svemu navedenom postavlja pitanje ima li Komunalno poduzeće 

uopće vlastitih prihoda, budući da Grad u svemu sudjeluje. 

Također je spomenula kako su  u prijedlogu Proračuna za 2023. godinu uvećana sredstva kojima su 

predviđena ulaganja u sport-rekla je da je protekle 4 godine otkako je ona gradska vijećnica planirani 

iznos ulaganja u sport iznosio 4,5 milijuna kuna, a za sljedeću godinu je predloženi iznos od 6,5 

milijuna kuna te postavlja pitanje zbog čega se toliko uvećao taj iznos, budući da više nema 

nogometnog kluba Inter na kojeg je odlazio najveći iznos planiranih sredstava za sport; rekla je kako 

je to isto pitanje postavila i na sjednici Odbora za financije te da nije dobila adekvatan odgovor-

rečeno joj je kako su neki klubovi ušli u viši rang natjecanja (odbojkašice-NK „Nebo“ nogometni klub 

„Olimp“ te rukometaši MRK Zaprešić), a i rečeno joj je kako će novoosnovani nogometni klub pod 

nazivom NK „Inker“ ući u Zajednicu sportskih udruga, što smatra da po njihovom Statutu nije 

legitimno jer je propisan uvjet djelovanja u trajanju od najmanje 3 godine te ističe kako to nije u redu 

prema drugim klubovima, koji su morali proći predviđenu proceduru. 

Istaknula je i da joj je zamjenik gradonačelnika, Alan Labus rekao kako je 2009. godine ulaganje u 

sport iznosilo ukupno 7 milijuna kuna te postavlja protupitanje-zašto i u sljedećoj godini ne možemo 

onda toliko izdvojiti za sport, budući da nam je Proračun veći. 

Vezano za točku 6-programi javnih potreba u društvenim djelatnostima rekla je da u uglavnom u 

redu; postavila je pitanje iz programa za školstvo-uočila je da se iznos od 260.000 kn planira utrošiti 

za plaćanje zakupa za Glazbenu školu „Zlatko Baloković“ koja je djelovala u prostorijama Pučkog 

otvorenog učilište te je nakon potresa glazbena škola preseljena u prostor u Lužničkoj ulici-postavila 

je pitanje koliko se stvarno plaća zakup navedenog prostora-da li Grad plaća puni iznos ili umanjeni s 

obzirom da je Glazbena škola plaćala najam Pučkom učilištu;   nadalje, istaknula je kako je  program 

društvenih djelatnosti u socijalnoj skrbi u „diskrapanciji“ sa samim pojmom socijalne skrbi, budući da 

u program nije uvrštena stavka „rješavanje stambenog pitanja socijalno ugroženih osoba“, navedena 

stavka nije predviđena ni u samom Proračunu; navela je kako je planirani iznos od 30.000,00kn 

premali te je zatražila pojašnjenje zašto navedene stavke nema ni u navedenom programu niti u 

Proračunu. 

Budući da su  vijećnici predmetnog Kluba podnijeli tri amandmana vezano za točke 3 i 4, pozvala je 

vijećnika Antu Nekića da obrazloži amandmane: 

1. odnosi se na uređenje ulice Otona Ivekovića na čemu, kako ističe, inzistiraju već godinu dana; 

rekao je kako je renoviranje predmetne ulice bilo u planu Proračuna za 2019. godinu, ali nije 

došlo do izvršenja te se nada da će ostali vijećnici podržati amandman; 

2. izgradnja parkirnih mjesta u ulici Mirka Ožegovića (i to su već ranije predlagali)-naglasio je 

veliku potražnju za parkirnim mjestima u predmetnoj ulici, rekao je kako je i to bilo u planu sa 

izgradnjom nove škole pa također nije realizirano te uputio apel ostalim vijećnicima da 

podrže amandman; 

3. ugradnja dizala za osobe s invaliditetom u DZ Zaprešić. 
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Rekao je da je ukupna vrijednost predloženih amandmana 160.000,00 EUR-a te da se ne radi o 

politikanstvu, nego realnim željama građana grada Zaprešića te naglasio kako očekuje podršku ostalih 

vijećnika. 

Pozdravlja uređenje parka za pse koji je u planu te je pohvalio sve koji su sudjelovali u projektu 

vezanom za kapitalne pomoći, u kojem su realizirana bespovratna sredstva od Hrvatskih voda. 

Predsjednik je pozvao stručne službe da odgovore na postavljena pitanja vijećnice Barbare Knežević: 

Alan Labus osvrnuo se na navode vijećnice te rekao kako je na sjednici Odbora ustvrdila kako su 

planirana značajnija ulaganja u sport te postavila pitanja s kojeg osnova, da bi sada na sjednici 

Gradskog vijeća konstatirala da se premalo ulaže u sport pa naglasio kako ne razumije te dvije 

oprečne tvrdnje. 

Naglasio je kako je dobro i pozitivno da Grad ulaže u sport, rekao je kako je do značajnijeg planiranog 

uvećanja došlo zbog ranije navedenog, što je vijećnici i rečeno-zbog prelaska pojedinih klubova u viši 

rang natjecanja; ponovio je tvrdnju da je 2009. godine ulaganje u sport bilo veće nego prethodnih 

godina i to opravdao povećanjem komunalne naknade od izgradnje Westgate-a; od 2010.-2016. 

godine uslijedila je ekonomska kriza te pandemija zbog COVID-a te rekao kako se na postavljeno 

pitanje može referirati i sam predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Zaprešića. 

Barbara Knežević javila se za repliku: u zadnje 4 godine uvijek je planirani iznos iznosio 4,5 milijuna 

kuna, a sada kad je manje klubova planirano je 6,5 milijuna kuna uz naznaku da je ispao najjači 

nogometni klub-NK Inter; zašto dajemo manje nego 2009. godine-naglasila je kako je njezino pitanje 

sasvim legitimno. 

Predsjednik je dao riječ Lovri Benčeviću, predsjedniku Zajednice sportskih udruga grada Zaprešića-

rekao je kako će dati obrazloženje za planirana proračunska sredstva u iznosu od 6,5 milijuna kuna: 

uvode se velike promjene u funkcioniranju Zajednice, planira se „povući“ dodatnih 250.000,00 kn iz 

EU fondova-prijaviti se na natječaj, na isti način su dobivena sredstva za financiranje trenera 

nogometnog kluba Inker; Zajednica je imala dodatnih ulaganja-uspjeli su isfinancirati svim klubovima 

sve termine po zaprešićkim sportskim dvoranama uz napomenu da su cijene svih energenata 

strmoglavo porasle; on je ujedno i predsjednik novoosnovanog nogometnog kluba NK Inker te je 

rekao kako danas klub ima upisano 266 djece, što je veliki napredak u odnosu na 72 upisane djece u 

početku te je istaknuo kako je stadion otvoren i za druge zaprešićke klubove. 

Alan Labus odgovorio je vijećnici Barbari Knežević na pitanje zašto Grad plaća zakup prostora za 

Glazbenu školu rekavši da Grad plaća puni iznos zakupnine i to stoga što se radi o javnom interesu; 

nadalje, radi se o ugovoru između Glazbene škole i Pučkog učilišta koji je Grad naslijedio, a Grad 

ionako ima intenciju osnovati svoju glazbenu školu. 

Barbara Knežević je na navedeni odgovor replicirala rekavši kako i ako Grad osnuje svoju Glazbenu 

školu, opet će plaćati najam za prostor te da ne vidi smisla da Grad plaća najam svojoj Glazbenoj 

školi. 

Predsjednik je zatvorio raspravu i pozvao gradonačelnika da se očituje o predloženim amandmanima: 

1. amandman-sredstva koja je predlagatelj mislio prenamijeniti za predloženi projekt nije 

moguće na taj način ostvariti, jer je tvrtka VIO (Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.) 

sklopila ugodo o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom gospodarstva i održivog 

razvija te sa Hrvatskim vodama za rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbnog cjevovoda na 

području Aglomeracije Zaprešić te se dodijeljena sredstva moraju iskoristiti namjenski-za 

navedeno, a nije ih moguće iskoristiti na neki drugi projekt; iz tog razloga gradonačelnik 

poziva predlagatelja da povuče amandman ili da se pristupi glasovanju. 

Barbara Knežević rekla je kako su nakon pojašnjenja shvatili izvor financiranja te povlače amandman. 
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Gradonačelnik je pojasnio kako se iz istog razloga predlaže predlagatelju predlaže povući amandman 

te je Barbara Knežević konstatirala kako povlače i ostale predložene amandmane. 

Nakon toga, predsjednik je  pozvao  na glasovanje po točci 2. Dnevnog reda: 

sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

 

Proračun Grada Zaprešića za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu  

                                                     (tekst Proračuna prilaže se Zapisniku). 

 

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

sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijeta 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu 

(tekst Odluke prilaže se Zapisniku). 

 

Predsjednik je pozvao na glasovanje po točci 4. Dnevnog reda: 

sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

 

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

(tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

Predsjednik je pozvao na glasovanje po točci 5. Dnevnog reda: 

sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

(tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

Predsjednik je pozvao na glasovanje po točci 6. Dnevnog reda: 

6.1 - sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Zaprešića za 2023. godinu 

(tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

6.2 - sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

Program javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2023. godinu 
(tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

6.3 - sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

Program javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2023. godinu 
(tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

6.4 - sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zaprešića za 2023. godinu 
(tekst Programa prilaže se Zapisniku). 
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6.5 - sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

Program javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2023. godinu 
(tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

6.6 - sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2023. godinu 
(tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

6.7 - sa 12 glasova „za“  i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijet 

Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2023. godinu 
(tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

Predsjednik je pozvao na glasovanje po točci 7. Dnevnog reda: 

7.1- sa 18 glasova „za“  konstatira se da je jednoglasno donijet 

Program utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske 
                                                                                                                   (tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

7.2- sa 18 glasova „za“  konstatira se da je jednoglasno donijet 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 

                                                                                                                   (tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

7.3- sa 18 glasova „za“  konstatira se da je jednoglasno donijet 

 

Program utroška spomeničke rente 

                                                                                                                   (tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

7.4- sa 18 glasova „za“  konstatira se da je jednoglasno donijet 

 

Program utroška spomeničke rente 

                                                                                                                   (tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

7.5- sa 18 glasova „za“  konstatira se da je jednoglasno donijet 

 

Program utroška sredstava naknade za koncesiju 

                                                                                                                   (tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

7.6- sa 18 glasova „za“  konstatira se da je jednoglasno donijet 

 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

                                                                                                                   (tekst Programa prilaže se Zapisniku). 
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7.7- sa 18 glasova „za“  konstatira se da je jednoglasno donijet 

 

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 

                                                                                                                   (tekst Programa prilaže se Zapisniku). 

 

 

AD-8 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica UO za društvene djelatnosti, Sandra Sabol Valenčak. 

Nakon toga, predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti-Mateu Kalamir da 

iznese stavove Odbora: na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine, Odbor je 

jednoglasno donio zaključak kojim prihvaća prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja te se predlaže Gradskom vijeću prihvatiti 

predmetnu odluku u predloženom tekstu. 

Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika: 

U ime Kluba vijećnika „Zapni za Zaprešić“, Barbara Knežević je obrazložila predložene amandmane za 

predmetnu odluku ( ukupno 4 amandmana) -rekla je kako se prilikom pretvaranja cijene vrtića iz 

kuna u eure cijena vrtića, povećala, ali da je u usporedbi s drugim jedinicama lokalne samouprave još 

uvijek cijena prihvatljiva; rekla je kako predloženi amandmani samo dodatno razrađuju temu (kod 

pojma roditelj/skrbnik da se doda i pojam „udomitelj“ te da se kod udomljene djece uz prebivalište 

doda i „boravište“ , budući da udomljena djeca imaju prebivalište na adresi svojih roditelja dok 

boravište na adresi udomiteljske obitelji te je pohvalila Grad Zaprešić kao jedan od rijetkih gradova 

koji su napravili veliki iskorak po pitanju udomljavanja djece i rješavanja njihovih prava. 

Predsjednik je otvorio raspravu; kako se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu  i pozvao 

pročelnicu Sandru Sabol Valenčak da se očituje o predloženim amandmanima: od četiri predložena 

amandmana tri se prihvaćaju (jedan djelomično) te postaju sastavni dio odluke, dok se jedan ne 

prihvaća što je pročelnica pojasnila te je nakon pojašnjenja predlagateljica Barbara Knežević rekla 

kako se navedeni amandman povlači te nije potrebno glasovati o istom. 

Predsjednik je  dao točku 8 na glasovanje: 

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

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

                                                                                                     (tekst Odluke prilaže se Zapisniku). 

 

AD-9 

Uvodno obrazloženje dao je Alen Zlački, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika-tajnika 

Službe Grada. 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za financije, Barbaru Knežević,  da iznese stavove 

Odbora: na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine , Odbor je većinom glasova 

donio zaključak kojim prihvaća prijedlog predmetne odluke te predlaže Gradskom vijeću prihvatiti 

istu u predloženom tekstu. 

Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika: 

U ime Kluba vijećnika „Zapni za Zaprešić“, Barbara Knežević je obrazložila predložene amandmane za 

predmetnu odluku ( ukupno njih tri): 
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1. smanjenje poreza na potrošnju alkoholnih pića-na 1%;  

2. porez na kuće za odmor-1,99 EUR; 

3. smanjenje poreza na dohodak-na 10%. 

Predsjednik je pozvao pročelnika Miljenka Šoštarića da se izjasni o amandmanima: prihvaća se drugi 

amandman te postaje sastavni dio Odluke, dok se prvi i treći ne prihvaćaju jer uzimajući u obzir 

financijsku stabilnost Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu predložene izmjene nisu moguće, 

na taj način Proračun ne bi bio uravnotežen. 

Predsjednik je pozvao vijećnike na glasovanje o predloženim amandmanima: 

Prvi amandman- sa 6 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ konstatira se da amandman nije prihvaćen; 

Treći amandman- - sa 6 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ konstatira se da amandman nije prihvaćen. 

Zatim je predsjednik pozvao vijećnike na glasovanje o točki 9. Dnevnog reda: 

sa 12 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijeta  

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaprešića 

                                                                                                                    (tekst Odluke prilaže se Zapisniku). 

 

AD-10 

Uvodno obrazloženje dao je Alen Zlački, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika-tajnika 

Službe Grada. 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za financije, Barbaru Knežević,  da iznese stavove 

Odbora: na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine , Odbor je većinom glasova 

donio zaključak kojim prihvaća prijedlog predmetne odluke te predlaže Gradskom vijeću prihvatiti 

istu u predloženom tekstu. 

Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika: Barbara Knežević u ime Kluba vijećnika „Zapni za Zaprešić“ 

rekla je kako su predložili dva amandmana na prijedlog predmetne Odluke : 

1. da se mjesečni iznos za svakog vijećnika isplaćuje u iznosu od 100 EUR-a (u prijedlogu Odluke 

je iznos od 180 EUR-a); 

2. da se mjesečni iznos za svaku vijećnicu isplaćuje u iznosu od 110 EUR-a (u prijedlogu Odluke 

je iznos od 198 EUR-a). 

Predsjednik je pozvao gradonačelnika da se očituje o amandmanima: gradonačelnik je rekao kako je 

predloženom Odlukom propisan mjesečni iznos za svaku godinu koji pripada političkoj stranci 

odnosno nezavisnom vijećniku, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma i ne bi umanjivao predložene iznose tako da se oba amandmana iz istog 

razloga ne prihvaćaju. 

Predsjednik je pozvao vijećnike na glasovanje o predloženim amandmanima: 

Prvi amandman- sa 6 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ konstatira se da amandman nije prihvaćen; 

Drugi amandman- - sa 6 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ konstatira se da amandman nije prihvaćen. 

Zatim je predsjednik pozvao vijećnike na glasovanje o točki 10. Dnevnog reda: 

sa 12 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“ konstatira se da je većinom glasova donijeta  

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom 

vijeću Grada Zaprešića za 2023. godinu 

                                                                                                                    (tekst Odluke prilaže se Zapisniku). 
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AD-11 

Predsjednik je rekao kako nije potrebno obrazlagati predmetnu točku, već je pozvao predsjednika 

Odbora za izbor i imenovanja, Antu Vukelića, koji je rekao kako je Odbor na svojoj sjednici održanoj 

dana 03. studenog 2022. godine, raspravljao o ostavci člana Odbora za gospodarski razvoj-Marina 

Rogića i prijedlogu imenovanja nove članice Odbora, Lucije Ivančić te je Odbor jednoglasno donio 

zaključak kojim se Marin Rogić razrješuje dužnosti člana Odbora za gospodarski razvoj, dok se Lucija 

Ivančić imenuje članicom Odbora za gospodarski razvoj te se prijedlog predmetnog zaključka upućuje 

Gradskom vijeću na donošenje. 

Predsjednik je otvorio raspravu, no kako se nitko nije javio za riječ, zatvorio je raspravu i dao točku 11 

na glasovanje: sa 18 glasova „za“ konstatira se da je jednoglasno donijet  

 

Zaključak   o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarski razvoj 

                                                                                                                   (tekst Zaključka prilaže se Zapisniku). 

 

 

AD-12 

Uvodno obrazloženje dao je Alen Zlački, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika-tajnika 

Službe Grada. 

Predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za financije, Barbaru Knežević,  da iznese stavove 

Odbora: na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine, Odbor je većinom glasova donio 

zaključak kojim prihvaća prijedlog predmetnog zaključka  te predlaže Gradskom vijeću prihvatiti isti u 

predloženom tekstu. 

Predsjednik je otvorio raspravu i zatvorio ju, budući se nitko nije javio za riječ te dao točku 12 na 

glasanje: 

sa 18 glasova „za“ jednoglasno je donijet  

 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve za listopad 202. godine 

                                                                                                                   (tekst Zaključka prilaže se Zapisniku). 

 

 

AD-13 

Uvodno obrazloženje dao je Krešimir Petric, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika UO 

za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. 

Predsjednik je pozvao predsjednika Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Denisa Begića,  

da iznese stavove Odbora: na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine, Odbor je 

jednoglasno donio zaključak kojim prihvaća prijedlog predmetnog Odluke te predlaže Gradskom 

vijeću prihvatiti istu u predloženom tekstu. 

Također se izjasnio o predmetnoj točci u ime Kluba vijećnika SDP-a rekavši kako su zadovoljni 

prijedlogom nove Odluke koja je detaljnija i preciznija po pitanju mjera i sankcija i vezano za 

navedeno rekao je kako bi Grad trebao razmisliti o zapošljavanju dodatnih komunalnih redara, budući 

su oni nositelji provođenja predmetne Odluke; također je pohvalio najavu otvaranja aplikacije 

„Gradsko oko“ za građane početkom iduće godine. 
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Dražen Lacić, u ime Kluba vijećnika HDZ-a rekao je kako podržavaju Odluku te kako će grad Zaprešić 

biti još ljepši i čišći. 

Barbara Knežević, u ime Kluba vijećnika „Zapni za Zaprešić“ rekla je kako su podnijeli tri amandmana 

(od čega su dva tehničke naravi, a jedna izmjena članka kako bi bio razumljiviji). 

Predsjednik je pozvao Krešimira Petrica da se očituje o amandmanima te je rekao kako se 2 

amandmana koji se odnose na tiskarske greške prihvaćaju, dok se za treći amandman predlaže da ga 

se ne prihvati, budući je sporni članak u cijelosti prenesen u Odluku iz novog Zakona o gospodarenju 

otpadom, nakon čega je predlagateljica Barbara Knežević rekla kako nakon pojašnjenja povlače 

predloženi amandman. 

Predsjednik je pozvao na glasovanje o točki 13. Dnevnog reda: 

sa 18 glasova „za“ jednoglasno je donijeta 

 

Odluka o sprječavanju odlaganja otpada na području grada Zaprešića 

                                                                                                                 (tekst Odluke prilaže se Zapisniku). 

 

 

AD-14 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica UO za društvene djelatnosti, Sandra Sabol Valenčak. 

Nakon toga, predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti-Mateu Kalamir da 

iznese stavove Odbora: na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine, Odbor je 

jednoglasno donio zaključak kojim prihvaća prijedloge zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedloge Statuta DV Maslačak i DV Vrtuljak te se predlaže Gradskom vijeću prihvatiti predmetne 

zaključke u predloženom tekstu. 

Predsjednik je otvorio raspravu i zatvorio ju, budući se nitko nije javio za riječ te dao točku 14  na 

glasovanje: 

a) sa 18 glasova „za“ jednoglasno je donijet  

 

Zaključak 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta DV Maslačak 

                                                                                                                   (tekst Zaključka prilaže se Zapisniku). 

 

 

b) sa 18 glasova „za“ jednoglasno je donijet  

 

Zaključak 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta DV Maslačak 

                                                                                                                   (tekst Zaključka prilaže se Zapisniku). 

 

 

AD-15 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica UO za društvene djelatnosti, Sandra Sabol Valenčak. 

Nakon toga, predsjednik je pozvao predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti-Mateu Kalamir da 

iznese stavove Odbora: na svojoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine, Odbor je 

jednoglasno donio zaključak kojim prihvaća prijedlog predmetne Odluke  te se predlaže Gradskom 

vijeću prihvatiti istu u predloženom tekstu. 
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Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika: Barbara Knežević u ime Kluba zastupnika „Zapni za 

Zaprešić“  rekla je kako su na prijedlog predmetne Odluke podnijeli amandman koji se odnosi na 

udomiteljske obitelji-da se za udomljenu djecu uzima kriterij boravišta a ne prebivališta. 

Nakon toga, predsjednik je pozvao Sandru Sabol Valenčak da se očituje o amandmanima te je rekla 

kako se oba amandmana prihvaćaju i postaju sastavni dio Odluke. 

Predsjednik je otvorio raspravu i odmah ju zatvorio, budući se nitko nije javio za riječ te je dao točku 

15 na glasovanje: 

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

 

Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je 

osnivač Grad Zaprešić 

                                                                                                                     (tekst Odluke prilaže se Zapisniku). 

 

AD-16  

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica UO za društvene djelatnosti, Sandra Sabol Valenčak. 

Predsjednik je pozvao Klubove vijećnika na očitovanje: 

Barbara Knežević u ime Kluba zastupnika „Zapni za Zaprešić“  rekla je kako su na prijedlog predmetne 

Odluke podnijeli amandman koji se odnosi na ispravak pogrešno navedenog broja članka u prijedlogu 

Odluke te je pročelnica Sandra Sabol Valenčak  odmah odgovorila kako se amandman prihvaća. 

Nakon toga, predsjednik je pozvao vijećnika na glasovanje o točki 16. Dnevnog reda: 

aa 18 glasova „za“, konstatira se da je jednoglasno donijeta  

 

Odluka  o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zaprešića 

                                                                                                                     (tekst Odluke prilaže se Zapisniku). 

 

 

AD-17 

Predsjednik je otvorio Aktualni sat: 

Dubravka Dujmović Purgar pohvalila je rad Komunalnog poduzeća „Zaprešić“ d.o.o. u vezi uređenja 

javnih površina, budući da je to jedna od tema koju je ona često spominjala do sada; rekla je kako je 

učinjen znatan napredak u vezi blagdanskog uređenja grada („pokloni“ na rotorima, novi ukrasi na 

ulici bana Jelačića, u ulici Matije Skurjenija su dodani ukrasi isto kao i oko škola-rekla je da to posebno 

veseli djecu te kako bi i njih trebalo uključiti u taj proces, jer mogu dati dobre ideje a i u skladu je sa 

strategijom Grad-prijatelj djece; 

drugo pitanje koje je istaknula vezano je za ZET, naglasivši kako Grad velike sredstva izdvaja za 

sufinanciranje prijevoza građana ZET-om, a uočila je kako se u posljednje vrijeme intenzivno provodi 

kontrola prodaje karata na linijama 172 i 176 za što je dobila i potvrdu samih kontrolora da su dobili 

upute da upravo na tim linijama učestalo vrše kontrolu te naglasila kako ju malo „žulja“ ta 

diskriminacija te rekla kako moli stručne službe da upute službeni dopis  ZET-u te da traže očitovanje 

o navedenom. 

Duša Šarunić prenijela je zamolbu Velimira Kruškovnjaka za obnovom spomenika antifašistima u 

Ivancu kojeg je izradio naš veliki umjetnik Dragutin Grgas-Beli te da se  sukladno tome i  osiguraju 

sredstva u Proračunu. 

Barbara Knežević osvrnula se na problem cesta na području Kupljenovo-Veliki Vrh kojom 

svakodnevno prolazi te naglasila kako su one u katastrofalnom stanju-sve su iste, „rupa na zakrpi“  te 



13 

 

kako i sam gradonačelnik svakodnevno prolazi istom cestom predložila kako bi se on trebao provesti 

onuda i „narediti“ radnicima da se ceste saniraju odnosno asfaltiraju, po uzoru na  pokojnog 

zagrebačkog  gradonačelnika, rekavši kako je on tako rješavao probleme u svom gradu. 

Ante Nekić  osvrnuo se na dobiveni odgovor u vezi pitanja o NK Interu-rekao je kako nije dobio 

konkretan odgovor na postavljeno pitanje te ukazao kako su stručne službe dužne  proslijediti 

nadležnim tijelima upit ukoliko oni nemaju saznanja o istome, pozivajući se na  Zakon o pravu na 

pristup informacijama. 

Rekao je kako ima 2 pitanja za direktora Domagoja Mikuša, a vezano za tvrtku „Vodoopskrba  i 

odvodnja“ Zaprešić  d.o.o.( u nastavku teksta VIO): zatražio je pismeni odgovor u vezi projekta 

“Rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda na području Aglomeracije Zaprešić“ kojim je 

tvrtki VIO dodijeljeno 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava-zatražio je presliku predmetnog 

ugovora između tvrtke VIO, Hrvatskih voda i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te da se u 

odgovoru točno navede za koju namjenu, odnosno za koje konkretne projekte se ta sredstva mogu 

iskoristiti, budući je ranije rečeno kako su sredstva namjenska. 

Osvrnuo se i na amandmane koje je predložio Klub vijećnika „Zapni za Zaprešić“-rekao je kako su oni 

predložili umanjenje određenih sredstava koja su planirana za konkretne projekte, kako bi se mogli 

isfinancirati i drugi projekti. 

Drugo pitanje je pitanje gubitka vode-rekao je kako je, uspoređujući VIO sa ostalim tvrtkama, 

primijetio da imaju oko 40% gubitka vode te u tom smjeru ide i njegovo pitanje: hoće li država  

donijeti odluku kojom bi se od iduće godine sankcionirale tvrtke koje imaju preko 25% gubitka vode; 

s tim u vezi-hoće li i VIO morati plaćati kaznu zbog gubitka vode te u konačnici-hoće li navedeno 

uzrokovati povećanje cijene vode za građanstvo, i na ovo pitanje zatražio je pismeni odgovor. 

Luka Jović rekao je kako također ima dva pitanja, iz domene komunalnih djelatnosti: 

1.rekao je kako je  izlaz iz ulica Ferde Livadića i Augusta Šenoe dosta rizičan, budući da je cesta dosta 

istrošena te je postala na neki načlin prirodno klizište za automobile-auti rekao je doslovce „ispadaju“ 

s ceste-u posljednjih 15-ak dana sletila su 2 automobila te dao prijedloge: dići uspornike brzine ili 

uvesti na tom dijelu kontrolu brzine vožnje ili možda „izbrazdati“ taj dio ceste na ta 2  

„kritična“zavoja , kako bi se postiglo dodatno trenje-smatra da je ovo zadnje izneseno najbolje 

rješenje. 

Druga tema koja ga posebno zanima je kvaliteta vode u gradu Zaprešiću-naime, naveo je kako mu se 

javila sugrađanka koja stanuje u Mokričkoj ulici sa tvrdnjom da im je unazaad par dana voda iz slavine 

„mutna“ i da nije za piće te je od direktora tvrtke VIO zatražio detaljan pismeni odgovor u vezi analize 

vode u Zaprešiću. 

Lidija Terek Tomac upozorila je kako na dijelu ceste u ulici Ilije Gregorića ima dio neasfaltirane ceste 

koji nije označen te zamolila nadležne službe da obiđu teren te da se označe radovi, kako na tom 

dijelu tako i na svim drugima u gradu, ukoliko radovi nisu završeni. 

Denis Begić obratio se Domagoju Mikušu, vezano za temu odlagališta otpada Novi dvori, rekavši kako 

je gđa Jelena Benjak podnijela prijavu nadležnom Državnom inspektoratu u vezi smrada za kojeg 

pretpostavlja da dolazi upravo sa predmetnog odlagališta otpada, do danas nije zaprimila odgovor; 

smrad je posebno intenzivan u jutarnjim i večernjim satima u što se i osobno uvjerio i prostire se na 

potezu od Srednje škole sve do naselja Kalamiri. 

Zatražio je očitovanje Komunalnog poduzeća u vezi navedenog problema-radi li se možda o nekim 

radovima koji su u tijeku te zatražio pismeni odgovor. 

Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je pozvao stručne službe da daju odgovore te 

naglasio kako će na sva pitanja za koja su zatraženi pismeni odgovori, vijećnici dobiti pisani odgovor. 
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Gradonačelnik se javio u vezi prijedloga vijećnice Barbare Knežević da „naredi“ da se „pokrpane“ 

ceste asfaltiraju te rekao kako su trenutno u tijeku 3-4 akcije izvođenja radova u naselju Kupljenovo 

vrijedna 3-4 milijuna kuna; u Pojatnom je završen projekt sancije klizišta nakon potresa, ali je naglasio 

kako Pojatnom u sljedećoj godini predstoji novo prekapanje radi rekonstrukcije vodovodne mreže 

(stare salonitne cijevi koje se moraju zamijeniti) te da će se za obnovu predmetne ceste mještani 

morati još malo strpiti. 

Vezano za navode kako Grad mnogo sredstava ulaže za pomoć radu Komunalnog poduzeća rekao je 

kako je to sve sukladno Zakonu te da je upravo i zbog toga Grad Zaprešić jedan od vodećih gradova 

po pitanju uređenja javnih površina, očuvanja okoliša i dr.tema. 

Domagoj Mikuš rekao je kako je primijetio da je glavna primjedba večeras bila da Grad previše 

novaca izdvaja za pomoć Komunalnom poduzeću; zahvalio je vijećnici Dubravki Dujmović Purgar na 

pohvali za uređenja javnih površina te blagdansko kićenje-rekao je kako i ovdje vrijedi krilatica „koliko 

para-toliko muzike“; osvrnuo se i na projekt Aglomeracije Zaprešić te rekao kako je i dalje u tijeku; 

spomenuo je projekt obnove 3 cjevovoda za koje su dobili bespovratna sredstva od 33 milijuna kuna 

te naglasio kako se sredstva moraju utrošiti namjenski i da su definirana ugovorom. 

Što se tiče gubitaka vode, rekao je kako na svim vodocrpilištima u gradu Zaprešiću nisu ugrađeni 

vodomjeri, ali kako tvrtka VIO zasigurno neće plaćati penale zbog gubitaka vode, budući da se ne zna 

kada će i hoće li uopće stupiti na snagu uredba Vlade o navedenom. 

Također je rekao kako tvrtka VIO redovito provodi analizu vode na području grada Zaprešića te da do 

sada nije bio prijavljen niti jedan nesukladni uzorak, no naglasio kako će provjeriti sa dojavom iz 

Mokričke ulice te rekao kako pretpostavlja da se radi o internoj instalaciji. 

Što se tiče odlagališta otpada, ono je u vlasništvu Grada te su sukladno tome i troškovi sanacije 

obveza Grada. 

U tijeku je nabava podzemnih spremnika za otpad-Grad se prijavio na natječaj Fonda solidarnosti te 

oni sufinanciraju nabavu sa 40%, dok 60% sufinancira Komunalno poduzeće. 

Vezano za temu „kapitalne pomoći“ rekao je kako je u tijeku još jedan projekt vrijedan 8 milijuna 

kuna koji je 100% sufinanciran od strane Fonda solidarnosti te je  u pripremi još novih projekata 

vrijednih cca 60 milijuna kuna te pojasnio da ukoliko Grad ne bi sudjelovao i sufinanciranju troškova 

projektne dokumentacije za projekte, onda bi VIO bio u obvezi povećati cijenu vodnih usluga. 

Krešimir Petric odgovorio je vijećnici Šarunić će Grad svakako probati iznaći način i sredstva za 

sanaciju predmetnog spomenika u Ivancu; vijećniku Joviću rekao je kako je upoznat sa problemom 

„izlijetanja“ na dionici Mihanovićeva-Livadićeva te da ne bi tamo postavljali uzdignute plohe, već da 

se dionica „izbrazda“; vijećnici Terek Tomac rekao je kako je u ulici Ilije Gregorića bilo puknuće cijevi, 

ali da će proslijediti komunalnim redarima da obiđu teren i nalože ili da se taj dio ceste sanira ili da se 

označi izvođenje radova. 

Predsjednik je rekao kako će se na sva postavljena pitanja na koje vijećnici nisu dobili odgovor, istima 

dostaviti odgovor u pismenom obliku. 

Nakon toga, pozdravio je sve nazočne i zaključio sjednicu. 

Sjednica je završila u 21.00 sati.    
 
 
 
ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
    Suzana Šekelja                                                                                                               Matija Teur 
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