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tajne ili povjerljivosti sukladno zakonu.

Članak 74.

Predsjednik Gradskog vijeća ili radnog tijela može 
donijeti odluku da se sjednica ili dio sjednice održi bez 
prisutnosti javnosti, a osobito kad je to predviđeno za-
konom.

Član Gradskog vijeća ne smije iznositi podatke za 
koje je saznao na sjednici, a imaju karakter službene, vojne 
i druge tajne sukladno zakonu.

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 75.

Ispravke pogrešaka u objavljenom tekstu na temelju 
izvornika akta Gradskog vijeća daje upravno tijelo.

Članak 76.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Zaboka 
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 
3/95. i 16/99.).

Članak 77.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u 
«Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 023-05/05-01/01
URBROJ: 2197/01-02-05-4                    
Zabok, 08. ožujka 2005.            

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Štefanija Polanović, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 26. alineje 12. Statuta Grada 
Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 
br. 17/01. i 3/03.), Gradsko vijeće grada Zaboka na svo-
joj 23. sjednici, održanoj dana 08. ožujka 2005. godine, 
donijelo je sljedeću

ODLUKU

O SKLAPANJU SPORAZUMA

I. 
Grad Zabok pristupa sklapanju Sporazuma o 

međusobnoj suradnji na realizaciji projekta odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda s gradom Oroslavjem, Oro-
slavje, Oro trg 1 i općinom Sveti Križ Začretje, Sveti Križ 
Začretje, Trg hrvatske Kraljice Jelene 1.

II. 
Sporazum iz točke I. ove Odluke daje se u prilogu 

ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. 

III. 

Ovlašćuje se gradonačelnik grada Zaboka, Ivan 
Hanžek, oec., da u ime grada Zaboka sklopi Sporazum 
iz točke I. ove Odluke.

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 020-01/04-01/02
URBROJ: 2197/01-02-05-3
Zabok, 08. ožujka 2005.                                   

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Štefanija Polanović, dipl.iur., v.r.

Na temelju Mišljenja Arhitektonskog fakulteta, Za-
vod za urbanizam i prostorno planiranje broj: 0174/05-19 
od 03. veljače 2005. godine i članka 26. Statuta Grada 
Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 
br. 17/01. i 3/03.), Gradsko vijeće grada Zaboka na svo-
joj 23. sjednici, održanoj dana 08. ožujka 2005. godine, 
donijelo je 

ISPRAVAK

ODLUKE O DONOŠENJU 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

GRADA ZABOKA

Članak 1.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja 
grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije» br. 2/04, 4/04. i 12/04.), u grafi čkim listovima 
Prostornog plana uređenja grada Zaboka broj 1 «Korištenje 
i namjena površina» i broj 4 «Građevna područja naselja i 
područja posebnih uvjeta za korištenje», ispravlja se očita 
greška u ucrtavanju odlagališta otpada - komunalni otpad 
(OK), na način da se odlagalište otpada - komunalni otpad 
(OK) i površine infrastrukturnih sustava (IS) ucrtavaju 
sukladno vlasničkim odnosima i lokaciji postojećeg 
odlagališta komunalnog otpada «Gubaševo» u naravi.

Navedena promjena odlagališta komunalnog otpada 
(OK) povećala je njenu površinu na 2,74 ha, a na račun 
površine za gospodarsku namjenu - proizvodnu (∆ uman-
jenja = -0,18 ha), pa se ova numerička promjena provodi 
u svim bilancama površina Prostornog plana uređenja 
Grada Zaboka. 

Članak 2.

Ispravak grafi čkih listova Prostornog plana uređenja 
grada Zaboka naveden u članku 1. ovog Ispravka prikazan 
je na Izvodu iz kartografskog prikaza br. 1 «Korištenje i 
namjena površina» i Izvodu iz kartografskog prikaza br. 4 
«Građevna područja naselja i područja posebnih uvjeta za 
korištenje», a koji Izvodi se prilažu ovome Ispravku.

Ispravljeni i ovjereni Izvodi iz kartografskog pri-
kaza iz stavka 1. ovog članka prilažu se i čine sastavni 
dio Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada 
Zaboka.

Članak 3.
Ovaj Ispravak stupa na snagu danom objave u 

«Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».»
KLASA: 350-02/05-01/02   
URBROJ:2197/01-02-05-3            
Zabok, 08. ožujka 2005.                 

PREDSJEDNIK GRADSKOG  VIJEĆA
Štefanija Polanović, dipl. iur., v.r.

Na temelju Mišljenja Arhitektonskog fakulteta, 
Zavod za urbanizam i prostorno planiranje broj: 0173/
05-19  i Mišljenja Arhitektonskog fakulteta, Zavod za 
urbanizam i prostorno planiranje broj: 0175/05-19, oba 
od 03. veljače 2005. godine, i članka 26. Statuta Grada 
Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 
br. 17/01. i 3/03.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svo-
joj 23. sjednici, održanoj dana 08. ožujka 2005. godine, 
donijelo je 


