ZAPISNIK
sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 21. lipnja 2017. godine u Velikoj
vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 18.00 sati
Sjednica Vijeća je javna.
Predsjedavajući Vijećem: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća
Zapisničar: Katarina Škudar-Vincek
Nazočni vijećnici: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović i Hrvoje Herček –
potpredsjednici Vijeća, Maja Novosel, Vlado Mesnik, Tihomir Antolković, Damir Tomljenović
(sjednici prisustvuje od Aktualnog sata, odgovora Gradonačelnika na pitanje vijećnika Hrvoja
Herček), Štefica Fintić, Franjo Simić, Mijo Mijatović, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić,
Marko Belošević, Darko Dananić, Stjepan Tvorić i Vjekoslav Smolec
Nenazočni vijećnici: Damir Fašaić (ispričao se) i Franjo Simić (ispričao se)
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak i Robert Đuranec – zamjenici
gradonačelnika, Đurđica Crnčević – predstojnica Ureda gradonačelnika, Đuro Turk –
pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Tomica Pisačić –
pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog
odjela za financije, Tomislav Grežina – predsjednik Savjeta mladih Grada Vrbovca, građani i
predstavnici medija
Zapisničar: Katarina Škudar-Vincek

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve nazočne te otvorio sjednicu. Potom je konstatirao da je
sjednici nazočno 15 od 17 vijećnika odnosno da Vijeće ima kvorum za rad. Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu po Zapisniku sa Konstituirajuće sjednice i 1. sjednice Vijeća. Potrebe za
raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća iznio je da je krvio utvrdio kvorum te da je sjednici
nazočno 14 od 17 vijećnika. Potom je dao na verifikaciju Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice.
Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća verificiran je jednoglasno. Zatim je
predsjednik Vijeća dao na verifikaciju Zapisnik sa 1. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća
utvrdio je da je sa 13 (trinaest) glasova „za“ te 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom verificiran
Zapisnik sa 1. sjednice Vijeća. Vijećnik Mijo Mijatović iznio je da je krivo utvrđen broj glasova
jer on i jedna vijećnica nisu glasali. Predsjednik Vijeća utvrdio je i zatražio da se unese u
Zapisnik da u postupku verifikacije Zapisnika sa 1. sjednice glasovanju nisu pristupili vijećnik
Mijo Mijatović i vijećnica Štefica Fintić te da je isti verificiran sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i
1 (jednim) „suzdržanim“ glasom. Predsjednik Vijeća iznio je da je podnesen Prijedlog za
dopunu Dnevnog reda 2. sjednice Vijeća i to točkom – Donošenje Odluke o II. izmjenama i
dopunama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika te da je isti podijeljen
svim vijećnicima. Potom je otvorio raspravu po Dnevnom redu. Potrebe za raspravom nije
bilo te je predsjednik Vijeća dao na glasovanje Prijedlog za dopunu Dnevnog reda –
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće i drugih prava
Gradonačelnika. Prijedlog za dopunu Dnevnog reda jednoglasno je usvojen. Potom je

predsjednik Vijeća predložio da dopuna bude točka 4., a dosadašnja točka 4. – Prijedlozi i
mišljenja da bude točka 5. i dao na usvajanje takav predloženi Dnevni red. Dnevni red
jednoglasno je usvojen te glasi

DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i Svečana prisega
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo
Izvjestitelj: Stjepan Fotović – predsjednik Povjerenstva

AKTUALNI SAT
2. Donošenje Odluke o porezima Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije

3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Grada Vrbovca za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Tomica Pisačić – pročelnik UO za društvene djelatnosti

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće i drugih
prava Gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

5. Prijedlozi i mišljenja

Točka 1.
Izvješće Mandatnog povjerenstva i Svečana prisega
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Stjepan Fotović podnio je Izvješće Povjerenstva u
kojem je utvrđeno da je na izborima za članove Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanim 21.
svibnja 2017. godine s Liste Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatskih laburista –
Stranka rada (LABURISTI) izabran Denis Kralj, imenovani je dana 09. lipnja 2017. godine
stupio na dužnost Gradonačelnika Grada Vrbovca te mu sukladno članku 90. stavku 3., a u
svezi s člankom 89. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12)
mandat miruje po sili zakona, dok je sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima
Gradska organizacija SDP-a Vrbovec odredila je Vjekoslava Smolec za zamjenika vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Vrbovca, a koji je bio na Kandidacijskoj listi SDP-a i LABURISTA za
izbor članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Predsjednik Povjerenstva iznio je da su
slijedom iznesenog ispunjeni su svi zakonski i statutarni uvjeti za mirovanje mandata
vijećnika Denisa Kralj te početak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Vjekoslava Smolec
u Gradskom vijeću Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća pročitao je tekst Svečane prisege te je
vijećnik Vjekoslav Smolec istu položio i potpisao Svečanu prisegu. Zaključkom je Vijeće

primilo na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva KLASA: 021-05/17-01/21; URBROJ:
238/32-03/01-17-2 od 21. lipnja 2017. godine, utvrđeno je da Denisu Kralj mandat miruje s
danom 09. lipnja 2017. godine te da Vjekoslav Smolec s danom 21. lipanj 2017. godine
počinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika. Zaključak se objavljuje u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
Zaključak KLASA: 021-05/17-01/21; URBROJ: 238/32-01/01-17-3 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da će početi Aktualni sat.

AKTUALNI SAT
I TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Iznio je da se radi o vječnoj temi u zadnje
vrijeme, a odnosi se na puteve i lokalne ceste u vlasništvu Grada Vrbovca na području grada
Vrbovca. Vijećnik je nadalje iznio da je prošli tjedan održan sastanak Mjesnog odbora i
mještana Lonjice zbog prekomjerno korištene jedne lokalna ceste i to lokalnog naziva „Donja
ulica“. Vijećnik je iznio da je cesta u priličnom lošem stanju te se probalo iznaći nekakvo
rješenje, a došlo se do toga da Grad ima Ugovor te je isti prezentiran na navedenom
sastanku i utvrđeno je da je Ugovor jako manjkav i neprecizan odnosno u nekoj mjeri i
štetan za sam Grad Vrbovec. Vijećnik je zamolio gradonačelnika da pojasni zainteresiranim
građanima i vijećnicima koji su koraci poduzeti i da li se taj Ugovor može izmijeniti odnosno
na koji način će se navedena cesta sanirati i pomoći ljudima da se vrate u normalu i da mogu
normalno živjeti.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da situacija na terenu nije lagana te ljudi koji žive pokraj pruge
pate i to u Ulici Ivana Gorana Kovačića, Brčevcu i dr., cesta prema Pirakovcu također je u
dosta lošem stanju. Nadalje je iznio da se radi o županijskim cestama te se uvidom u ugovor
primijetilo da je Županija potpisala ugovor sa izvođačem radova o sanaciji cesta te su dobili
pet zadužnica od kojih je svaka vrijedna 500.000,00 kuna odnosno ukupno iznose
2.500.000,00 kuna. Gradonačelnik je izvijestio da za cestu u Lonjici za koju je potpisao
Ugovor bivši gradonačelnik Bregović nije predana zadužnica te je skeptičan oko tog Ugovora.
Gradonačelnik je iznio da je na inicijativu mještana Lonjice danas održan sastanak sa
predstavnicima Hidroelektre na kojem su izneseni zahtjevi Grada, a odnose se na izdavanje
zadužnice za predmetnu lokalnu cestu, a kako bi Grad imao instrument naplate ako bi došlo
do problema sa sanacijom iste. Gradonačelnik je izvijestio da sanacija predmetne ulice neće
biti još dvije godine ili duže te je tražena međusanacija sa frezanim asfaltom nakon što
završe glavni radovi, a koji bi trebali intenzivno trajati još mjesec dana. Gradonačelnik je
iznio da će se cesta možda raspasti ako ne dođe do privremene sanacije, a naročito po zimi
uslijed kiše i snijega. Gradonačelnik je zaključno iznio da računa da će slijedeći tjedan dobiti
odgovor od Hidroelektre te će se dalje u skladu s tim i postupati.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

II DRAŽEN SUDINEC – REFORMISTI
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na gradonačelnikova
obećanja iz kampanje. Vijećnika zanima što je gradonačelnik poduzeo u posljednja tri tjedna
po pitanju jeftinijeg smještaja u vrtiću za roditelje sa više djece, novog vrtića u Lonjici,
željeznički postaje u Lonjici i poduzetničkog inkubatora.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je postavio pitanje koliko pitanja mu vijećnik postavlja.
Dražen Sudinec - REFORMISTI
Vijećnik je odgovorio da se radi o četiri teme, a jednom pitanju te tražio da ga se ne prekida
dok govori. Drugo pitanje odnosi se na osnovnu školu u Preseci koja je u vlasništvu I. OŠ
Vrbovec odnosno Grada Vrbovca. Vijećnik je iznio da škola nema pitku vodu, a koliko je čuo
danas su ili jučer stambenoj zgradi pored škole isključili vodu, a ona je isto u vlasništvu škole
odnosno Grada Vrbovca. Vijećnika zanima što je gradonačelnik poduzeo da gradski objekti
dobiju vodu i to po mogućnosti pitku vodu i da djeca u Preseci ne dolaze u kontakt sa vodom
koja je zagađena gnojnicom odnosno fekalijama jer ne postoji pročistač vode iz lokalnog
bunara.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je po pitanju jeftinijeg smještaja u vrtiću odgovorio da ima zakazan sastanak
sa ravnateljicom vrtića u utorak pa će se to raspraviti kao i više drugih problema oko vrtića
jer postoje nekakve ideje, a problem je i sa velikim brojem djece koja su ostala neupisana
trenutno u vrtić, pogotovo u jaslicama, misli da je riječ o nekakvih 18 djece. Gradonačelnik je
iznio da je među njima i njegovo dijete koje nije upisano, ali to nije razlog tog sastanka. Po
pitanju novog vrtića u Lonjici gradonačelnik je odgovorio da on nije nigdje u kampanji
obećao to nego je pitao da li je istina da HDZ obećava novi vrtić u Lonjici i nije dobio nikad
odgovor na to pitanje. Vezano za željezničku postaju u Lonjici, gradonačelnik je odgovorio da
će dogovoriti sastanak sa HŽ-om u skoro vrijeme, trenutno se bavi problemima sanacije
cesta. Gradonačelnik je iznio da je i on bio na sastanku u Lonjici prije tjedan dana gdje je
rekao da je ovo prilika da ih se stisne zbog svih tih problema da daju stanicu. Nadalje je iznio
da se preko Lonje uskoro bude gradio željeznički most, radnici će morati ući u selo i sa druge
strane, oni će koristiti još jednu lokalnu cestu u Lonjici, te je dogovoreno da oni moraju, kao
prvo, prije nego uđu, potpisati ugovor o sanaciji te ceste, a spomenuo je ljudima da je to
prilika da se stisne HŽ i da ode tamo i traži stajalište u Lonjici. Gradonačelnik je iznio da je
također na tom sastanku rekao da je to prilika koja se ne smije propustiti. Gradonačelnik je
iznio da će se vidjeti hoće li se to uspjeti realizirati. Po pitanju poduzetničkog inkubatora
gradonačelnik je odgovorio da je to obećanje gospodina Fašaić te ne zna gdje je vijećnik
vidio to u njegovom programu, smatra da je vijećnik nešto malo pomiješao. Po drugom
pitanju gradonačelnik je odgovorio da mu je to prvi glas i da je to sve što može o tome reći.
Dražen Sudinec – REFORMISTI
Vijećnik je izrazio svoje nezadovoljstvo odgovorima i to prije svega vezano uz vrtić. Vijećnik
je iznio kako on zna da je gradonačelnik razgovarao i govorio o vrtiću i s obzirom da je jedna
od tema Vijeća rodiljna naknada koja se povećava za 500,00 kuna, vijećnik misli da time
gradonačelnik ne rješavate ništa osim što se dodvorava nekolicini roditelja. Vijećnik smatra

da je ključni problem nedostatak smještajnih kapaciteta odnosno ključna stvar u Vrbovcu je
trenutno da jako veliki broj ljudi radi u drugoj smjeni i da nema gdje ostaviti djecu. Vijećnik
je rekao gradonačelniku da ako želi pomoći ljudima i želi da imaju djecu i osnivaju obitelji,
onda bi se zapravo trebao pobrinuti da se vrtići ili dograde ili da se uvede druga smjena kako
bi ljudi imali gdje smjestiti djecu. Po odgovoru poduzetničkog inkubatora vijećnik je iznio da
mora priznati kako nije iznenađen odgovorom gradonačelnika jer poduzetništvo i razvoj
poduzetništva nije tema SDP-a, nije bila niti u Hrvatskoj, nije niti u Vrbovcu i u skladu je sa
očekivanjima. Vijećnik smatra da je tragičan odgovor gradonačelnika vezan uz Preseku, to da
ne zna što se dešava u osnovnoj školi jer je to aktualna tema za koju ne treba pripremu i
gotovo je nezamislivo da on kao vijećnik to znam koji cijeli dan radim, a gradonačelnik koji
sjedi u uredu nema pojma o isključenju vode u gradskim objektima, a ima i službu koja se
bavi upravljanjem nekretninama.
Nastala je rasprava između vijećnika te je predsjednik Vijeća objasnio da se radi o I.
osnovnoj školi, ali na području druge jedinice lokalne samouprave.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio neka to rješava Općina Preseka.

III HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik
Vijećnik je uputio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da su svi u kampanji imali
nekoliko predizbornih obećanja odnosno temeljili su svoj program na nekakvim činjenicama
koje su realno izvedive ili nisu, kako od koje stranke. Nadalje je iznio da bi on prema svojim
biračima htio ispuniti predizborno obećanje, a ono je izvedivo i nije financijski prezahtjevno.
Vijećnik je objasnio da se radi o raskrižuju ceste Ulice kralja Tomislava i Ulice Eugena de
Piennesa, na tom raskrižju dogodio se prošle godine veliki broj prometnih nesreća sa dosta
velikim posljedicama, ne smrtnim, ali bilo je velikog ozljeđivanja i materijalne štete. Vijećnik
je obrazložio da se radi o tome da automobili iz smjera Ulice kralja Tomislava ne staju na
znak stop i sa jedne i sa druge strane, prolaze kroz raskrižje oduzimajući prednost vozilima
koja prolaze Ulicom Eugena de Piennesa. Vijećnik smatra da bi se nekakvom horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom te postavljanjem nekakvih ležećih policajaca ili vibrirajućih traka
mogao riješiti problem na način da se te nemarne vozače upozori da se spriječi daljnje
događanje prometnih nesreća. Vijećnik je iznio da se razgovaralo o tome, te zamolio
gradonačelnika ako bi mogao odgovoriti da li je to izvedivo i u kojem vremenskom periodu
se može očekivati da će se to riješiti.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je to raskrižje Eugena de Piennesa i Ulice kralja Tomislava
veliki problem u Vrbovcu, misli da nema stanovnika koji tamo nije barem vidio nekakvu
prometnu nesreću, ako se već nije našao u nekakvoj kritičnoj situaciji. Gradonačelnik je iznio
da je upravo na poticaj vijećnika Herček dao nalog gradskim službama vezano uz predmetni
problem te su ga službe izvijestile da treba prvo napraviti projekt kako bi sve to išlo u
realizaciju te su poslali ponude za projekt. Gradonačelnik je iznio kako je on osobno mislio
da to može malo brže, ali očito ne može, prvo projekt pa tek onda realizacija. Gradonačelnik
se nada da će se to što prije realizirati.

(U tijeku odgovora gradonačelnika na sjednicu je došao vijećnik Damir Tomljenović).
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

IV STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI
Vijećnik je iznio da gradonačelnik je 12 dana u službenom mandatu te mu neću postavljati
pitanja iz predizbornog programa jer je to prekratko vrijeme za realizaciju. Vijećnik mu je
uputio jedno pitanje te iznosi da ono zanima dosta Vrbovčana i Laburista. Vijećnika zanima
kakvo je stanje u Gradu nakon primopredaje. Vijećnik je iznio da je gradonačelnik napravio
primopredaju od bivšeg gradonačelnika gospodina Bregovića i moli da Vijeću podnese
izvješće ukratko. Vijećnik se obratio predsjedniku Vijeća te iznio da se ne treba striktno
držati Poslovnika te zamolio da ne ograničava gradonačelnika ukoliko njegovo izlaganje bude
predugo.
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća uputio je vijećnika da može dobiti i pismeni odgovor.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je prvo shvatio da je Proračun prenapuhan, nerealan i
neizvediv. Nadalje je izvijestio da je trenutni manjak oko 2.500.000,00 kuna koji treba
namaknuti i treba vidjeti gdje će se rezati kako bi se godina završila na najbolji način, krenulo
se sa time kada su srezane naknade vijećnicima za 233.000,00 kuna, a danas se reže i
njegova plaća, sakuplja se novac, svi će biti obuhvaćeni da bi uspjeli te rupe koje su ostale
iza HDZ-a pokrpati. Gradonačelnik je iznio da ga trenutno najviše brine, jer to zna, fasada na
upravnoj zgradi koja se radi i koja košta 1.100.000,00 kuna, za nju je Županija dala između
300-400.000,00 kuna, a nedostaje još 700.000,00 kuna. Gradonačelnik je izvijestio da se
fasada krenula raditi, a sredstva nisu osigurana te sada traži način kako da se to sanira i nađe
novac. Smatra da je to veliki problem, 700.000,00 kuna nije malo, pogotovo za takav projekt
kao što je obnova zgrade. Gradonačelnik je iznio da bi bio sretniji da se taj novac utrošio u
nešto od čega bi više ljudi imalo koristi pa bih rekao da je dobro, ostao je dug, ali od toga
ljudi imaju nešto. Gradonačelnik je iznio da će biti super upravna zgrada sa novom
stolarijom, krovom i fasadom, a to će plaćati ljudi. Nadalje je iznio da je slijedeći problem
dvorana za hrvanje koja je također pri završetku, a nisu za nju osigurana sredstva.
Gradonačelnik je iznio da je bivši gradonačelnik Bregović svojim hrvačima napravio dvoranu,
a da ću ju platiti svi građani i on kao gradonačelnik će morati naći način kako da ju plati.
Dalje zna da je prije izbora bila kampanja, puno se okolo asfaltiralo i gradilo i premašila se
stavka u Proračunu, koliko za sada zna za nekakvih 100.000,00 kuna. Gradonačelnik je izno
da mu za to nije žao jer su ljudi dobili asfalt i rado će to platiti. Gradonačelnik je izvijestio da
se sa nekim drugim stvarima bori te treba raditi rebalans kojeg će se donijeti do sredine
srpnja tako da korisnici znaju na čemu su i da se onda krene dalje sa nekakvim čistim
startom.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

V MARKO BELOŠEVIĆ – HSS
Vijećnik je postavio pitanje gradonačelniku vezano uz kampanju za lokalne izbore. Vijećnik je
iznio da je jedna politička stranka koja je bila na vlasti koristila zaposlenike Grada i
vježbenike u političke svrhe te su oni za vrijeme radnog vremena u Gradskoj upravi bili na
štandovima te političke stranke i radili promotivne aktivnosti. Vijećnik je iznio da su neki
morali uzimati godišnje odmore da bi se bavili politikom pa ga zanima da li gradonačelnik
može podnijeti izvješće o utrošenim danima godišnjeg odmora za zaposlenike i vježbenike.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da su svi vidjeli da je HDZ u kampanji koristio zaposlenike Grada,
posebno stažiste Domagoja Debogović i Tomislava Grežina, po cijele dane postavljali su
suncobrane za skup gospodina Fašaić i sa gospodinom Bregović vozili se okolo po
skupovima. Gradonačelnik je izvijestio da kada je došao u Grad, pitao da li su ti ljudi bili na
godišnjem u to vrijeme kao što su tvrdili svi da jesu. Gradonačelnik je iznio da nisu niti dana
bili na godišnjem i sve su to radili u radno vrijeme te se razmišljalo što da se radi sa njima, da
se prekinu ugovori, ali je on donio odluku da se ne iskaljuje na najslabijima. Gradonačelnik je
iznio da se mislilo da im se raskine ugovor i kaže da im ti ljudi iz HDZ-a nadoknade tu štetu
koja je nastala, ali je odlučio da se neću na najslabijima dokazivati, a nisu oni možda niti krivi
kad su ih drugi slali na te zadatke.
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća iznio je da vjerojatno oni nisu krivi jer ih je netko uputio da se to radi.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

VI VLADO MESNIK – SDP
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku vezano za nogostupe na području Mjesnog
odbora Celine. Vijećnika interesira u kojem je stanju realizacija samih nogostupa odnosno
što je radila bivša vlast po tom pitanju nogostupa u Čerkezovoj, od kapelice prema Gaju i od
kapelice prema Topolovcu pošto se plaća komunalna naknada, veliki broj male djece hoda
po samoj cesti i mora skakati po grabama jer se nemaju gdje normalno maknuti kada
prolaze automobili.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je veliki problem u Celinama, to je prometno mjesto,
naročito dio od kapelice prema Gaju, ta cesta je jako prometna, a bez nogostupa, postoje
problemi i u Čerkezovoj ulici gdje svaka kiša ponovno uništava bankine, a radi se o velikom
prometu i ljudi se teško mimoilaze te oštećuju automobile. Nadalje je iznio da prvi dan kada
je bio na poslu, imao je sastanak kolegija i dao je nalog gospodinu Turk da se izvidi gdje se
stoji sa projektiranjem nogostupa i da se tu pokrenu uprava. Gradonačelnik je iznio da je
pročelnik trenutno na godišnjem te se nadam da će se uskoro vratiti pa da se krene sa tim
dalje.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

VII MIJO MIJATOVIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio jedno pitanje, a odnosi se na Konstituirajuću sjednicu i takozvanu 1.
radnu sjednicu Gradskog vijeća. Iznosi da je na samoj Konstituirajućoj sjednici prekršen
zakon, Poslovnik i Statut Grada Vrbovca o izboru drugog potpredsjednika Vijeća gdje je
točno propisano da drugog potpredsjednika Vijeća ukoliko se on bira, bira se na prijedlog
manjine, a ne na prijedlog većine što uvidom u potpise je dokazano i prokazano no međutim
većina je to ignorirala. Vijećnika zanima kada je sazvana točno 1. radna sjednica Gradskog
vijeća, niti na Konstituirajućoj sjednici niti u prvom dijelu niti u onom spornom ili nespornom
nastavku, a to se može vidjeti u Zapisniku, nigdje nema poziva na samoj sjednici, a vijećnici
HDZ-a, HSU-a i REFORMISTA nisu dobili poziv, ni telefonski što se moglo protumačiti po
jednom članku Poslovnika kao hitna sjednica, a niti po pisanom putu. Vijećnik je istaknuo da
je njima kao vijećnicima grubo oduzeto pravo da prisustvuju sjednici, da na njoj raspravljaju,
da na toj sjednici predlažu. Vijećnika zanima odakle pravo, po kojem to članku, po kojem to
poslovniku da ih se ne pozovete na tu sjednicu jer samim tim činom dovedeno je u pitanje
legitimitet svih odluka koje su donesene na toj sjednici. Vijećnik je zatražio da mu bilo tko
odgovori na pitanje.
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća po pitanju sazivanja same 1. radne sjednice odgovorio je da to nije u
djelokrugu rada gradonačelnika tako da on na to pitanje ne može odgovoriti. Predsjednik
Vijeća je odgovorio vezano za sazivanje te sjednice da je on kao predsjednik sazvao stanku
od pet minuta, a navedeni vijećnici se nisu pojavili nakon stanke te pošto je bila većina od 10
vijećnika prisutna, sazvana je 1. radna sjednica i odluke su donijete pravovaljane.
Predsjednik Vijeća nadalje je iznio da se zatražilo mišljenje Ureda državne uprave te je
dobiveno izvješće gdje na kraju je dobiven odgovor da to nije u djelokrugu njihovih
aktivnosti i zatraženo je od Ministarstva uprave nadzor svih točaka te će po odgovoru biti
izvješteni vezano za 1. radnu sjednicu.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio vijećniku da dok se oni igraju politike da drugi rade, na toj
sjednici ušteđeno je Gradu 233.000,00 kuna. Gradonačelnik je iznio da su oni ostavili rupu i
dugove od 2.500.000,00 kuna, a da će se na ovoj sjednici uštedjeti na plaći gradonačelnika
koja će biti 1.200,00 kuna neto manja od plaće gospodina Bregović. Gradonačelnik je iznio
da su navedeni vijećnici na toj pauzi namjerno otišli, pokušavali su izigrati Poslovnik te dok
su drugi bili na sjednici, koliko zna, na Radiju je bio gospodin Tomljenović koji se tamo žalio
kako nije pozvan, da on ne zna da je sjednica i to izjavljuje u vrijeme kada se sjednica tu
odvijala, misli da je tako to bilo. Gradonačelnik misli da ne treba raditi cirkus tamo gdje ga
ne treba jer kada je njegova stranka izgubila izbore prije 4 godine, bili su pošteni i fer, došli
su na tu sjednicu koja je odrađena na isti način kao i ova sada, odradili su ju, čestitali
pobjednicima i išli dalje. Gradonačelnik misli da se igraju politike i upućuje vijećnika da ako
hoće da tuže, ali neka kažu kako da se namaknu 2.500.000,00 kuna koji nedostaju, ne sada
da se igraju politike, a dugovi su ostali.
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je djelomično zadovoljan odgovorom, a djelomično ne i to po osvrtu
gradonačelnika. Vijećnik je iznio da bi oni bili prisutni na toj sjednici da su bili pozvani

sukladno Statutu i Poslovniku, najvjerojatnije, dok za sebe osobno i garantira. Vijećnik je
iznio da HDZ nema nikakvih problema sa rezultatima izbora u Gradu Vrbovcu, on ih poštuje,
želi svu sreću poziciji u izvršavanju zadaća i dužnosti i sposobnosti. Vijećnik je obrazložio da
oni nisu imali nikakav prijepor oko točaka koje su bile na toj sjednici što su naknadno vidjeli,
sve te točke podržavaju, djelomično su sadržane i u njihovom predizbornom programu.
Nadalje je iznio da oni kao vijećnici nećemo podizati nikakve tužbe jer nisu tužibabe,
pokušavaju biti konstruktivna opozicija što im pozicija u jednom dijelu onemogućava
uskrativši im pravo na njihovog potpredsjednika Vijeća. Vijećnik je iznio da što se tiče
gradonačelnikove izjave o poštenju, da vojska sanja o skraćenju, a netko drugi o poštenju.

VIII MAJA NOVOSEL – SDP
Vijećnica je iznijela da iako se gradonačelnik malo dotaknuo teme kod prvog pitanja, da bi
htjela samo ponovit kako bi se malo podrobnije to objasnilo, a vezano je za sanaciju ceste
Ulice Antuna Mihanovića i Kolodvorske koja se spaja na Ulicu Brdo. Vijećnica je iznijela da
ljudi koji prolaze i idu iz Poljanskog Luga, Konaka, Poljane, Brčevca i drugi imaju poteškoća
kada prolaze navedenim pravcima te ju zanima da li je to sanirano i ako nije, kada će to biti.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da će odgovoriti ukratko jer se već pričalo o cestama. Iznio je da je
bilo problema na Kolodvorskoj jer se pojavilo puno udarnih rupa i to je ljudima oštetilo
automobile, tražio se način kako da se to sanira, prije 2-3 dana te rupe su asfaltirane, to je
privremeno rješenje, trebat će svima puno strpljenja jer to bude trajalo još godinama.
Gradonačelnik se nada da će se to razdoblje izdržati te da se izvođači budu pridržavali svojih
ugovora i zbilja izlazili u susret ljudima i sanirali te ceste na primjeren način.
Vijećnica je zadovoljna odgovorom.

IX DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ
Vijećnik je iznio kako se očekuje da će on napraviti sada neki napad, ali učinit će sasvim
nešto suprotno. Pozvao je sve da se ne govore stvari koje nisu istinite. Iznio je da nije bio na
Radiju nego da mu je gospođa prišla i on je dao izjavu te da je činjenica da kada je bila
sjednica da se moglo reći kako će se ona nastaviti i tom jednom riječi izbili bi sve argumente
o kojima se može govoriti da li su bili ili nisu bili pozvani, a budući da je vijećnik Mijatović
pričao o tome, iznio je da više o tome neće govoriti i smatra da se to treba zatvoriti,
pogotovo ako je traženo tumačenje što je dovoljno. Vijećnik je iznio da do jeseni
gradonačelnika neće pitati ništa jer će mu dati vremena da sve sagleda, da vidi što može
napraviti u Gradu, a kada sve to završi onda će mu postaviti pitanja, za sada će biti toliko
tolerantan.

X STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za izgradnju drugog
kolosijeka željezničke pruge odnosno za uličnu rasvjetu nove ceste prema Brčevcu koja ne
radi, a koja je ispočetka radila. Vijećnik je iznio da rasvjeta ne radi zadnjih tjedan – dva i moli
gradonačelnika da se to provjeri jer je rasvjeta bitna za stanovnike koji žive na tom području.

Po drugom pitanju vijećnik je iznio da je gradonačelnik u svojim predizbornim akcijama kao i
za vrijeme prošlog mandata u Vijeću bio aktivan naročito kada su zatvoreni objekti u
Nerezinama te vjeruje kako ima rješenje za Nerezine sada kada je osvojio vlast. Vijećnik je
zamolio gradonačelnika da izvijesti javnost po iznesenom pitanju.
Denis Kralj – gradonačelnik
Vezano za prvo pitanje gradonačelnik je zadužio gradske službe da daju pisani odgovor
vijećniku u najkraćem roku te je iznio kako mu je vijećnik to mogao javiti i to se već moglo
ispitati. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se osniva radna skupina iako je
staro pravilo da ukoliko se nešto ne želi riješiti da se osniva radna skupina. Gradonačelnik
vjeruje da će se to u kratko vrijeme riješiti te treba otići u Nerezine da se vidi kako stvari
stoje. Nakon toga, nada se, da će se donijeti najbolje rješenje, postoji više prijedloga, vjeruje
da će se najbolje rješenje donijeti do jeseni i krenuti sa radom.
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik
Po prvom odgovoru vijećnik je iznio da nema nikakvih komentara, neka gradonačelnik
provjeri sa stručnim službama te mu ne treba pisani odgovor po istom već želi da se riješi taj
problem nakon kojeg će svi biti zadovoljni. Po drugom odgovoru vijećnik je iznio da će
ostaviti gradonačelniku rok od 100 dana mira po tom pitanju jer smatra da to gradonačelnik
zaslužuje te mu savjetuje da preskoči povjerenstvo i da krene sa rješenjima koje ima.

XI DEJAN JAIĆ – HSS
Predsjednik Vijeća uputio je jedno pitanje gradonačelniku, a drugo pročelnici Upravnog
odjela za financije. Prvo pitanje vezano je za manifestaciju „Kaj su jeli naši stari“. Predsjednik
Vijeća iznio je kako je ovih dana dobio jedan zanimljiv podatak i to da PIK VRBOVEC M.I. d.d.
ove godine neće biti glavni pokrovitelj manifestacije te da je otkazao sponzorstvo. Zanima ga
da li je to istina i ukoliko jest, kako će se riješiti taj problem jer se Vrbovec svugdje
prepoznaje po toj manifestacije. Po drugom pitanju predsjednika Vijeća zanima koliko PIK
VRBOVEC M.I. d.d. na današnji dan duguje Gradu Vrbovcu. Nadalje je iznio kako je HSS
inicirao izvanrednu sjednicu Vijeća kada je došlo do problema cijelog Agrokora i kada su
potaknuli pitanje kako će se to stanje u PIK-u reflektirati na stanje Proračuna Grada.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da mu mandat nije počeo na najbolji način te
iznio da je PIK otkazao sponzorstvo svim Vrbovečkim sportskim klubovima te je u
telefonskom razgovoru sa direktorom PIK-a gospodinom Štetić saznao da će tako
najvjerojatnije proći i manifestacija „Kaj su jeli…“. Gradonačelnik je nadalje iznio da se
planira za tjedan dana sastanak u PIK-u na kojem se treba utvrditi da li je to konačno te da se
proba to na neki način riješiti. Gradonačelnik je iznio da ukoliko ne bude PIK sponzor da će
se okrenuti nekome drugome, možda Podravci ili Gavriloviću, ali to su sve još samo
razmišljanja. Gradonačelnik se nada da PIK koji je ponos i dio ovog Grada neće zaboraviti na
ovu manifestaciju i Vrbovec. Gradonačelnik je iznio da samo stanje u PIK-u, prema
tvrdnjama direktora, nije loše, oni dobro posluju, ali su dio tog koncerna koji je u krizi.
Gradonačelnik je iznio kako se nada da će to što prije proći te ukoliko bude problema i ne
bude sponzora, manifestacija će biti možda malo skromnija, ali će se to nadoknaditi sa
nekakvim idejama, radom i maštom.

Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije
Pročelnica je izvijestila o stanju potraživanja od strane PIK-a VRBOVEC M.I. d.d. te iznijela da
na današnji dan oni duguju 1.100.000,00 kuna komunalne naknade i 160.000,00 kuna
prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta koje dospijeva 30. 06. Pročelnica je izvijestila
da je slan e-mail u financije PIK-a VRBOVEC i da su odgovorili kako će zakup platiti do 30. 06.,
tih 160.000,00 kuna u 26-tom tjednu. Vezano za komunalnu naknadu pročelnica je izvijestila
da ona ne dospijeva cijela nego je dospjelo oko 700.000,00 kuna te je od njih 588.000,00
kuna ušlo u tražbine prema Zakonu o izvanrednoj upravi odnosno 600.000,00 kuna je ušlo u
tražbine, a 500.000,00 kuna nije. Pročelnica je iznijela da se 500.000,00 kuna do konca
godine može očekivati ako će oni biti solventni dok za tražbine koje su prijavljene se ne zna
kako će na kraju biti. Vezano za porez i prirez pročelnica je odgovorila kako smatra da oni
isto uplaćuju, ali nema podatak obzirom da Grad nema uvid u analitičku evidenciju uplata.
Pročelnica je iznijela da se prema priljevima ne osjeća da PIK ne bi uplaćivao porez i prirez te
smatra da ukoliko radnici dobiju neto plaću da su uplaćeni porezi i prirezi.
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća izrazio je želju da PIK VRBOVEC posluje kao što je i poslovao te da se što
prije riješi cjelokupna situacija. Predsjednik Vijeća iznio je da smatram kako donacija prema
manifestaciji „Kaj su jeli naši stari“ koja se odnosi na 50.000,00 kuna u novcu i 50.000,00
kuna u robi odnosno mesu, što nije veliki izdatak, da gradonačelniče isposlujete da PIK
ostane taj sponzor i da se manifestacija može odraditi na način i na nivou koji je to bio do
sada i smatra da manifestacija treba biti samo bolja nego što je bila do sada.
Aktualni sat završio je u 18.50 sati.
Točka 2.
Donošenje Odluke o porezima Grada Vrbovca
Pročelnica Upravnog odjela za financije podnijela je obrazloženje pod ovom točkom. (U
tijeku obrazloženja pročelnice, sjednicu je napustio vijećnik Marko Belošević.) Predsjednik
Odbora za financije Darko Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenja na
predmetni Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo. Odluka o porezima Grada Vrbovca
donesena je jednoglasno (u trenutku glasovanja sjednici je nazočno 14 vijećnika).
Donesenom Odlukom propisuju se vrste poreza koje uvodi Grad Vrbovec, visina stope
poreza i nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. Odlukom Grad Vrbovec uvodi
slijedeće gradske poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za
odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine. Odlukom je određeno da
se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 12 %, da se porez na potrošnju plaća po stopi
od 3 %, da se porez na kuće za odmor se plaća godišnje i to 8,00 kuna po četvornom metru
korisne površine i 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine na područjima koja su
opremljena najmanje pristupnom cestom koja čini sastavni dio komunalne infrastrukture,
porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 20 % na iznos
ugovorene naknade koja se plaća na korištenje javnih površina. Odlukom je određeno da se
poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih poreza (porez na
potrošnju, porez na kuće za odmor) prenose u cijelosti na Ministarstvo financija, Poreznu

upravu. Odlukom se ovlašćuje nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu
javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5%
od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u
mjesecu za protekli mjesec. Nadalje se odlukom određuje da odredbe članka 5. u dijelu
poreza na kuće za odmor Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine dok će se sva pitanja
vezana uz promet na nekretnine utvrditi će posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada
Vrbovca sukladno Zakonu o lokalnim porezima. Odlukom je određeno da će se na sve što
nije uređeno Odlukom primjenjivati odredbe Zakona o lokalnim porezima. Danom stupanja
na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o gradskim porezima („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 6/94, 5/99 i 24/01) i Odluka o prirezu poreza na dohodak („Narodne novine“
broj 24/02). Donesena Odluka objaviti će se u „Narodnim novinama“ i „Glasniku Zagrebačke
županije“. Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u službenom glasniku, osim
odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon
mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u „Narodnim novinama“.
Odluka o porezima Grada Vrbovca KLASA: 410-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1
sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 3.
Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
i zdravstvu Grada Vrbovca za 2017. godinu
Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti obrazložio je predmetni Prijedlog.
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Tihomir Antolković, pročelnik Upravnog
odjela za društvene djelatnosti, vijećnik Dražen Sudinec, gradonačelnik, predsjednik Vijeća i
vijećnik Mijo Mijatović. (U tijeku rasprave sjednici se vratio vijećnik Marko Belošević.) Nakon
provedene rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog. Izmjene i
dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2017.
godinu donesene su jednoglasno. U točki I. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu Grada Vrbovca za 2017. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 39/16), pod
1.3. Jednokratne novčane pomoći obiteljima za svako novorođeno dijete iznos „1.500,00
kuna“ mijenja se i sada glasi „2.000,00 kuna“. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2017. godinu stupaju na snagu osam dana od
dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za
2017. godinu KLASA: 550-01/16-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-2 sastavni su dio ovog
Zapisnika.
Točka 4.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke
o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika
Obrazloženje Prijedloga dao je gradonačelnik. Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 15
minuta kako bi se održala sjednica Odbora za financije.

(Stanka – 15 minuta.)
Nakon proteka stanke, predsjednik Odbora za financije Darko Dananić iznije je stav Odbora
koji je dao pozitivno mišljenje na predmetni Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su
sudjelovali: vijećnik Dražen Sudinec, gradonačelnik, pročelnica Upravnog odjela za financije,
vijećnik Mijo Mijatović, vijećnik Tihomir Antolković, vijećnik Damir Tomljenović i predsjednik
Vijeća. Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće i drugih prava
Gradonačelnika donesena je jednoglasno. Donesenom Odlukom o II. izmjenama i dopunama
Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika u članku 2. stavku 2. Odluke o
određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13 i
29/15) mijenja se iznos koeficijenta „5,00“ te glasi „4,90“. Donesena Odluka stupa na snagu
danom objave u «Glasniku Zagrebačke županije».
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće i drugih prava
Gradonačelnika KLASA: 080-01/13-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-3 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Točka 5.
Prijedlozi i mišljenja
Potrebe za raspravom pod ovom točkom nije bilo te je predsjednik Vijeća zaključio 2.
sjednicu Vijeća u 19.25 sati.

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

Katarina Škudar-Vincek

Dejan Jaić, dr. med. vet.

