ZAPISNIK
s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 31. siječnja 2018. godine u Velikoj
vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 17.00 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, Vlado Mesnik, Tihomir Antolković, Damir Fašaić, Damir Tomljenović,
Štefica Fintić, Franjo Simić, Mijo Mijatović, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko
Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Cvok i Ivan Svečnjak
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika,
Đurđica Crnčević – privremena pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, Ljiljana
Petanjek – privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Valentina
Petanjek-Špehar – komunalni redar, Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.,
Vladimir Bregović – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke županije, Zlatko Hržić – vijećnik
Županijske skupštine Zagrebačke županije, mediji i građani

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve nazočne te otvorio sjednicu. Potom je konstatirao da je
sjednici nazočno svih 17 vijećnika odnosno da Vijeće ima kvorum za rad. Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu po Zapisniku s 5. sjednice Gradskog vijeća. Vijećnik Damir Tomljenović
iznio je da je on zadnji puta krivo razumio kada je dao primjedbu na zapisnik iz razloga što u
zapisniku nije jasno, osim aktualnog sata, tko je što govorio, o čemu se raspravljalo, a to su
nekad vrlo bitne stvari. Vijećnik je iznio da je on razumio predsjednika Vijeća da će se to
ispraviti za ovu sjednicu i dobiven je zapisnik na ovu sjednicu koji je istovjetan onom za
prošlu sjednicu. Vijećnik je iznio da oni ponovno danas zapisnik ne mogu prihvatiti jer
smatraju da on nije dobar te ne vidi razloga da ono što ljudi na ovom Vijeću govore ne bude
napisano. Vijećnik je iznio da ne mora biti napisano sve stenogramski što je rečeno, ali
barem bit onoga što je rečeno jer po tome ispada da smo svi bili za nešto, iz tog zapisnika se
uopće ne vidi, a možda su neke stvari rečene. Vijećnik je istaknuo da ne vidi razlog i ne zna
da je netko nešto ovdje govorio što onda poslije ne bi smjelo biti u zapisniku, a ako da, neka
pazi što govori. Vijećnik je iznio da oni neće prihvatiti ovakav zapisnik te da je zadnji puta
upozoravao na to i apelira na predsjednika Vijeća da zapisnici budu kao što je dogovoreno
jer nema nikakvog razloga za takvo nepostupanje. Predsjednik Vijeća iznio je da bez obzira
što je u proteklih 12 godina takav zapisnik bio standard ovog Vijeća, već na slijedećoj sjednici
Vijeća će biti i donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća, a u tom periodu će svi zajedno
donijeti nekakav koncensus kako taj zapisnik treba izgledati. Nadalje je iznio da je bilo i
promjena sistematizacije, olakšalo se zapisničaru te će upravo na slijedećoj sjednici Vijeća
biti zapisnik kakav će dogovoriti do donošenja novog Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Po
provedenoj raspravi predsjednik Vijeća dao je na verifikaciju Zapisnik s 5. sjednice Vijeća.
Predsjednik Vijeća konstatirao je da je Zapisnik s 5. sjednice Vijeća verificiran s 12 (dvanaest)
glasova „za“ i 5 (pet) glasova „protiv“. Vijećnik Mijo Mijatović dao je primjedbu da gospodin

Ivan Cvok i gospodin Ivan Svečnjak nemaju pravo glasati jer nisu vijećnici. Privremena
pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca obrazložila je da su gospodin Ivan Cvok i
gospodin Ivan Svečnjak od danas vijećnici, imaju pravo glasati jer se broje i u kvorum.
Vijećnik Mijo Mijatović iznio je da vijećnik se postaje onda kada se položi prisega. Provedena
je kraća rasprava između predsjednika Vijeća i vijećnika Damira Tomljenovića o tome kako
se u određenom vremenu postupa kako nekome odgovora te se stalno priča o prošlosti.
Vijećnik Franjo Simić postavio je pitanje s koliko glasova se usvaja ili odbija Zapisnik ako
Vijeće ima 17 vijećnika. Predsjednik Vijeća iznio je da je Zapisnik verificiran s 12 glasova „za“
i 5 glasova „protiv“. Vijećnik Franjo Simić iznio je da on još nije glasovao te upitao
predsjednika Vijeća da li da uopće glasa jer ne želi biti osamnaesti vijećnik. Predsjednik
Vijeća ponovio je postupak verifikacije Zapisnika te je Zapisnik s 5. sjednice verificiran s 11
(jedanaest) glasova „za“, 5 (pet) glasova „protiv“ te 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu po predloženom Dnevnom redu. Obzirom da potrebe
za raspravom nije bilo Dnevni red jednoglasno je usvojen te glasi

DNEVNI RED
1. Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju vijećničkih mandata i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika te polaganje Svečanih prisega
Predlagatelj: Mandatnog povjerenstvo
Izvjestitelj: Stjepan Fotović – predsjednik Povjerenstva

AKTUALNI SAT
2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog
odjela za financije i gospodarstvo
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za
2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog
odjela za financije i gospodarstvo
4. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru:
a) predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
b) predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
c) člana Odbora za financije
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: Stjepan Fotović – predsjedavajući Odborom
5. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Đurđica Crnčević – privremena pročelnica Službe za
opće poslove Grada Vrbovca

6. Donošenje Statuta Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Đurđica Crnčević – privremena pročelnica Službe za
opće poslove Grada Vrbovca
7. Donošenje Odluke o osnivanju i izdavanju službenog glasila Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Đurđica Crnčević – privremena pročelnica Službe za
opće poslove Grada Vrbovca
8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.
9. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.
10. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018.
godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog
odjela za financije i gospodarstvo
11. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Odmarališta u Nerezinama
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih
poslova uklanjanja s javnih površina životinjskih lešina (higijeničarska služba)
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog
odjela za financije i gospodarstvo
13. Donošenje Zaključka o usvajanju:
a) Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2017.
godinu
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada
Vrbovca za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ivica Strnščak – načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca

14. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 09. lipnja do 31. prosinca 2017.
godine
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
15. Izvješće o radu komunalnog redara za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Valentina Petanjek Špehar – komunalni redar
16. Informacija o stanju kredita “ŽENE I MLADI”
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog
odjela za financije i gospodarstvo
17. Prijedlozi i mišljenja

Točka 1.
Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju vijećničkih mandata i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika te polaganje Svečanih prisega
Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju vijećničkih mandata i početku obnašanja
dužnosti zamjenika vijećnika podnio je predsjednik Povjerenstva Stjepan Fotović. Vijeće je
Zaključkom primilo na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva KLASA: 021-05/17-01/45;
URBROJ: 238/32-03/05-18-3 od 19. siječnja 2018. godine, te da vijećniku Marku Beloševiću
mandat miruje u Gradskom vijeću Grada Vrbovca s danom 23. prosinca 2017. godine.
Zaključkom je utvrđeno da Ivan Cvok počinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Vrbovca s danom 31. siječnja 2018. godine. Također je Vijeće
Zaključkom primilo na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva KLASA: 021-05/18-01/01;
URBROJ: 238/32-03/05-18-3 od 19. siječnja 2018. godine te da vijećnici Maji Novosel
mandat miruje u Gradskom vijeću Grada Vrbovca s danom 09. siječnja 2018. godine.
Zaključkom je utvrđeno da Ivan Svečnjak počinje obnašati dužnost zamjenika vijećnice u
Gradskom vijeću Grada Vrbovca s danom 31. siječnja 2018. godine. Potom je predsjednik
Vijeća pozvao vijećnika Ivana Cvoka da ustane i položi svečanu prisegu. Predsjednik Vijeća
pročitao je tekst svečane prisege, a potom je vijećnik Ivan Cvok prisegnuo i potpisao svečanu
prisegu. Zatim je predsjednik vijeća pozvao vijećnika Ivana Svečnjaka da ustane i položi
svečanu prisegu. Predsjednik vijeća pročitao je tekst svečane prisege, a potom je vijećnik
Ivan Svečnjak prisegnuo i potpisao svečanu prisegu. Predsjednik Vijeća čestitao je novim
vijećnicima.
Zaključak KLASA: 021-05/17-01/45; URBROJ: 238/32-01/01-18-4 i Zaključak KLASA: 02105/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-4 sastavni su dio ovog Zapisnika.

AKTUALNI SAT
I VLADO MESNIK – SDP
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnika zanima u kojoj je
fazi izgradnja retencije Vir između Cerja i Celina, a koji projekt je od velike važnosti za Grad i
dva naselja koja će u budućnosti povezivati. Po drugo pitanje vijećnika zanima o čemu se
razgovaralo na sastanku koji je održan s vlasnicima zemljišta u gospodarskim zonama u
gradu Vrbovcu.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da kada je došao na vlast da je imao sastavak s
Hrvatskim vodama koje su tvrdile da se projekt retencije Vir brzo ići i da će se do kraja 2017.
godine graditi. Nadalje je odgovorio da se nakon toga pokazalo da nisu još ishođene sve
potrebne dozvole. Gradonačelnik je iznio da je prije tjedan-dva održan ponovno sastanak s
njima te je utvrđeno da su Hrvatske vode povećale opseg nasipa u Cerju te je potrebno ići u
dodatan otkup zemljišta da bi se to napravilo. Gradonačelnik je izvijestio da Grad ima ugovor
s Hrvatskim vodama koji je potpisao bivši gradonačelnik, u kojem se Hrvatske vode obvezuju
riješiti otkup zemljišta, a Grad to rješava cijelo vrijeme. Gradonačelnik je iznio da je to
problem kojim se treba pozabaviti te da ipak nije sve riješeno i ako je sporno jedno
zemljište, da isto treba riješiti jer se radi o investiciji koja čeka i koja je vrijedna 5.000.000,00
kuna. Gradonačelnik je iznio da taj problem stavlja u svoj fokus i probat će ga riješiti jer se
stvari samo vrte u krug. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da investitori polako
dolaze u Vrbovec i pitaju za zemlju. Gradonačelnik je iznio da u Vrbovcu postoje dvije zone u
kojima je trenutno moguća gradnja, radi se o zoni prema Pirakovcu i zoni u Ulici Eugena de
Piennesa i Ulici braće Radić. Gradonačelnik je iznio da je pozvao vlasnike zemljišta i pitao ih
za cijenu po kojoj bi prodali zemljište. Grad bi mogao posredovati između investitora i
vlasnika odnosno spojiti ljude koji bi kupili zemlju s onima koji bi prodali odnosno mogao bi
informirati investitore koji dođu u Vrbovec. Gradonačelnik je iznio da je Vijeće u ljeto 2016.
godine izglasalo postupak izrade UPU-a za zonu Luka II i Konak, ali bivša vlast nije ništa
napravila iako su postojali investitori koji su htjeli uložiti i platiti izradu UPU-a. Gradonačelnik
je izvijestio da su predmetni UPU-i sada u postupku te se nada da će kroz dva – tri mjeseca
zone dobiti UPU.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

II TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da je
prijašnjih godina bilo poprilično nezgodnih situacija na terenu te je bilo puno zapuštenih
površina. Vijećniku je drago da se gradonačelnik uhvatio u koštac s tim problemom te je
iznio da je uklonjena i šikara iza Komunalca. Vijećnika zanima koja su nastojanja da se
Vrbovec još bolje uredi. Drugo pitanje odnosi se na projekte. Vijećnika zanima kakva je
situacija s Razvojnom agencijom Grada Vrbovca, na kojim projektima oni rade te kakva je
situacija s projektom novog vrtića.

Denis kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je jedan od ciljeva nove vlasti bio uvođenje
reda u Vrbovec na više područja, a jedno od tih je i uvođenje rada na zapuštenim
površinama. Gradonačelnik je iznio da se s time krenulo ovo ljeto te da nije bilo lagano jer se
trebalo pravno uskladiti i vidjeti što se smije, a što ne. Gradonačelnik je iznio da rezultati
nisu izostali, nestala je velika šuma koje je svima bila trn u oku jer su tamo bile lisice i razne
zvijeri, a koje su tamanile kokoši na Brdu. Gradonačelnik je iznio da je to jasan primjer rada
ove vlasti te da se problemi rješavaju. Gradonačelnik je na drugo pitanje odgovorio da se
svaki dan radi na problemu vrtića te da su rokovi jasni. Gradonačelnik je iznio da će do 15.
travnja biti raspisan natječaj za mjeru 4.1.4. te da do tog roka mora biti riješena građevinska
dozvola i sve ostalo kako bi se mogli prijaviti na natječaj i dobiti novac za vrtić.
Gradonačelnik je iznio da službe daju sve od sebe da to bude spremno jer ukoliko
dokumentacija ne bude spremna propustiti će se prilika.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

III ŠTEFICA FINTIĆ – HDZ
Vijećnica je postavila gradonačelniku dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na ukidanje radnog
mjesta višeg referenta za poljoprivredu. Vijećnicu zanima da li je to zakonski regulirano jer je
i Ministarstvo poljoprivrede prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu predvidjelo dati
zemljište na raspolaganje lokalnoj samoupravi te će biti mnogo poslova vezano uz
poljoprivredu. Drugo pitanje odnosi se na mjesne odbore. Vijećnica je iznijela da su u nekim
mjesnim odborima počeli radovi. Vijećnik je iznijela da se mjesni odbori ne obavještavaju o
tekućim radovima pa se na upit mještana o radovima predsjednici ne mogu očitovati.
Vijećnica je iznijela da su mjesni odbori legalno izabrani na lokalnim izborima te bi trebali
znati kakvi se radovi izvode. Vijećnica smatra da se time ne poštuje Zakon o lokalnoj
samoupravi.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je radno mjesto višeg referenta za
poljoprivredu osvanulo prije godinu dana. Gradonačelnik je iznio da je on tada bio vijećnik i
da je pitao tada što će taj čovjek raditi i dobio odgovor da će raditi korporacije za
poljoprivrednike, nešto za EU fondove te da će pomagati poljoprivrednicima. Gradonačelnik
je iznio da u sedam mjeseci koliko je on sada u Gradu, da je viši referent napravio jedan
sastanak s Podravkom te njemu to nije dovoljno za radno mjesto koje je bilo prilično dobro
plaćeno, oko 6.000,00 – 6.500,00 kuna neto, a što je 150.000,00 kuna godišnje.
Gradonačelnik smatra da ako se tako slabo radi, da to mjesto nije niti potrebno. Po drugom
pitanju gradonačelnik je odgovorio da su počeli radovi u mjesnim odborima te da je s nekim
mjesnim odborima jako teško stupiti u kontakt. Gradonačelnik je iznio da se mjesnim
odborima pošalje upit, a neki odgovore tek za dva mjeseca. Gradonačelnik je iznio da je
vijećnica u pravu i da je odgovornost Grada da ljudima javi što se događa na terenu te će to
ispraviti. Gradonačelnik je iznio da je mjesnim odborima upućen upit koji se odnosi na
rasvjetna tijela te da svi imaju rok odo 09. veljače da odgovore o potrebama svjetiljki na
području svojim mjesnih odbora. Gradonačelnik je iznio da su neki odgovorili da trebaju
lampi, što nije dovoljno jer treba iskazati koliko lampi je potrebno i gdje. Gradonačelnik je
iznio da je u Proračunu predviđeno oko 50.000,00 kuna za lampe te će se vidjeti koliko će ih

se moći kupiti. Gradonačelnik je iznio da sada neće biti riješene sve potrebe, ali se kreće
sustavno rješavati taj problem. Gradonačelnik je iznio da nema više podjele lampi po
vezama i da jedna ulica ima lampe na svim stupovima, a druga na svakom drugom stupu.
Gradonačelnik je iznio da će se sustavno rješavati taj problem i da će se kroz nekoliko godina
sve riješiti, a sada će se postavljati prema stvarnoj potrebi.
Vijećnica prvim odgovorom nije zadovoljna, a drugim je zadovoljna.

IV DRAŽEN SUDINEC – REFORMISTI
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za Povjerenstvo
osnovano za ESCO projekt odnosno cijene koje je Grad platio, a koje su navodno netržišne.
Vijećnik je iznio da se Povjerenstvo o tome nije očitovalo te je podnio Ministarstvu uprave
žalbu na šutnju uprave. Vijećnik pretpostavlja da će se Gradu uskoro javiti Ministarstvo
uprave po tom pitanju. Drugo pitanje odnosi se na tvrtku Gradski objekti Vrbovec, a koja je
osnovana potpuno nepotrebno jer već postoji jedna tvrtka koja je obavljala poslove. Vijećnik
je iznio da je gradonačelnik na prošloj sjednici Vijeća iznio da će se zaposliti osoba koja će
primati malu naknadu za svoj rad te ga zanima kolika je simbolična naknada za direktora, a
koja bi trebala na godišnjoj razini biti manja od 15.000,00 kuna neto kao što je primala
gospođa Grošanić dok je vodila Nerezine. Vijećnika zanima hoće li se gradonačelnik držati
toga da će biti zaposlena jedna osoba ili su zaposlene dvije ili više osoba u firmi za koju ne
zna čemu služi.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se Povjerenstvo sastalo i donijelo zaključke
te da je o tome govorio na prošloj sjednici Vijeća. Gradonačelnik je iznio da nije ugrađen dio
oprema sukladno projektnoj dokumentaciji te će se sada ugraditi i taj oprema.
Gradonačelnik je odgovorio da je gospodin Lujić dobio nalog da ispita po kojim cijenama se
lampe prodaju i da ispita mogu li se led žarulje staviti u stare lampe. Po drugom pitanju
gradonačelnik je odgovorio da je malo istraživao koliko je ljudi vijećnik zaposlio u Komunacu
te Vodovodnu i odvodnji te je došao do broja 21. Gradonačelnik je iznio da nije zaposlio
dvoje, pet i dvadeset osoba već jednog direktora koji radi za simboličnu naknadu od
1.000,00 kuna.
Vijećnik je jako zadovoljan odgovorima.

V VJEKOSLAV SMOLEC – SDP
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da se želi referirati na
prijavu koju je zaprimio komunalni redar protiv izvršitelja radova koji radi na sječi šuma u
Poljanskom Lugu i pritom uništava poljske i šumske puteve. Vijećnik je iznio da je razgovarao
s izvršiteljem radova koji je obećao da će po završetku radova vratiti puteve u prvobitno
stanje. Vijećnik je iznio da je to jedan od boljih primjera, no ima i ljudi koji se bave takvim
poslom, ali nisu kooperativni kao navedeni gospodin. Vijećnik je iznio da je ovoj vlasti u
nasljeđu ostalo dosta takvih puteva te da je očito kako se ti radovi nisu odvijali u nazočnosti
stručnih službi. Vijećnik je iznio da su putevi ostali raskopani, a trebali su biti vraćeni u
prvobitno stanje. Vijećnik je iznio da to upućuje na ilegalni rad, da ima i krađe drva, ima

primjedbi od šumoposjednika koji dođu u šumu i umjesto drva pronađu panjeve. Vijećnik je
iznio da se radi o složenom problemu te predlaže održavanje tematske sjednice Vijeća po
tom pitanju kako bi se takve anomalije po mogućnosti što više smanjile.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je problematika ozbiljna. Gradonačelnik je iznio da mu je
djed pričao kako neki ljudi idu svaki dan u šumu, a nemaju šume te takvih primjera ima jako
puno. Gradonačelnik je prihvatio prijedlog vijećnika koji će zajedno s predsjednikom Vijeća
odrediti neki datum za održavanje tematske sjednice na koju će se pozvati policija, šumarska
savjetodavna služba i svi koji trebaju te da će se vidjeti što se može učiniti po tom pitanju.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

VI STJEPAN GROŠANIĆ – HSS
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da je
dobio pritužbu iz Doma zdravlja da vozilo Hitne pomoći kad izlazi iz Doma zdravlja nailazi na
znak Stop. Vijećnik misli da nije dobro što se radi o sporednoj cesti te ga zanima što se po
tom pitanju može napraviti. Po drugom pitanju vijećnik je iznio da je 2006. godine donesena
odluka da se svakom vatrogasnom društvu dodijeli 3.000,00 kuna za njihove godišnje
skupštine, a što je kasnije smanjeno na 2.500,00 kuna. Vijećnik je iznio da se vatrogasci žale
što se sada svaka godišnja skupština mora pravdati i da stu ti novci sada namijenjeni za
nabavu opreme. Vijećnik smatra da se to treba vratiti natrag kao što je bilo prije.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da i doma služba od žene kako to treba
ispraviti te je svjestan toga. Gradonačelnik je iznio da je sve krivo krenulo kada je Ulica 7.
svibnja pretvorena u jednosmjernu ulicu. Gradonačelnik je iznio da je dao nalog gospodinu
Turku da porazgovara s policijom i da vidi što se tu može napraviti. Gradonačelnik smatra da
bi se regulacija trebala vratiti barem u prijašnje stanje do kada Dom zdravlja ne napravi novi
ulaz iz Ulice Stjepana Radića. Gradonačelnik se slaže da sadašnja regulacija nije dobra te da
vozilo Hitne službe ne može tamo stati, a pogotovo zimi. Gradonačelnik je iznio da su ga
upozorili da vozilo Hitne službe nema pravo prolaska u raskrižju već da samo traže prednost
prolaska. Gradonačelnik je odgovorio da ne bi volio da itko bude u vozilu Hitne službe i da
mu život ovisi o brzini dolaska u bolnicu te da na tom raskrižju doživi sudar. Gradonačelnik
smatra da to treba hitno mijenjati i vratiti u prijašnje stanje. Po drugom pitanju
gradonačelnik je odgovorio da je bio na prvoj skupštini i vatrogascima je najavio da će stvari
ostati kao i prije i da će dalje dobivati 2.500,00 kuna. Gradonačelnik je iznio da nije znao da
su prije dobivali 3.000,00 kuna. Gradonačelnik je objasnio da je u ugovorima uvijek pisalo da
je taj novac namijenjen za opremu i ti se računi sada traže. Gradonačelnik je iznio da neka
malo to urede s računima i da će sve biti u redu.
Vijećnik je zadovoljan prvim odgovorom, a za drugi je izrazio skepsu da to bude tako bilo.

Dejan Jaić – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća iznio je da pročelnica može dati pismeni odgovor da vijećnik vidi kako je
to bilo u prijašnjim vremenima. Predsjednik Vijeća iznio je kako se nada da će to ostati na
dobrobit vatrogastva.

VII STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da se svakodnevno u
medijima ima prilika slušati o informatizaciji i IT tehnologijama odnosno o korištenju
interneta. Vijećnik misli da je Vrbovec usko grlo po tom pitanju te da građani od centa pa do
ruralnih sredina nemaju mogućnost korištenja interneta i to zbog udaljenosti centrala i
nepostojanja kablovske veze te ne mogu imati ADSL ili nešto drugo. Vijećnika zanima kada
se može očekivati da cijelo područje grada Vrbovca bude pokriveno besplatnim bežičnim
internetom ili ako su to velika sredstva, onda se mogu ograničiti GB.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da je već rekao da ukoliko neće znati odgovor da će reći kako ne zna t
iznio da će istražiti odgovor po predmetnom pitanju. Gradonačelnik je predložio vijećniku da
se angažira oko toga te da zajedno istraže koje su mogućnosti.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

VIII MIJO MIJATOVIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na rebalans
Proračuna. Vijećnik je iznio da je prošle godine donesen proračun u kojem je kao povećanje
predviđen benefit koje je donio novi Zakon o lokalnoj samoupravi, a radi se oko cca
3.600.000,00 kuna. Vijećnik je iznio da na njegovo pitanje zašto se tako malo planira, jer je
Udruga gradova za Vrbovec predvidjela povećanje od 10.000.000,00 kuna, rečeno je da je to
konzervativno i da se još ne zna što i kako. Vijećnik je iznio da ima informacije da je
Proračunu u prvom mjesecu ove godine, zahvaljujući novom Zakonu, povećan u odnosu na
prošlu godinu za 800.000,00 kuna, a zna se da je siječanj i veljača najlošiji što se tiče
punjenja blagajne. Vijećnik je iznio da je danas rebalansom predviđeno povećanje od
1.400.000,00 kuna te ne vidi razlog zašto se u taj rebalans nije uračunalo puno više
sredstava da se mogu realizirati i projekti poput nogostupa u Gradečkoj ili Zagrebačkoj za što
se ima gotove projekte. Drugo pitanje vezano je za prošlu sjednicu Vijeća na kojoj su bila dva
izvješća i to jedno državne revizije , a drugo gradonačelnikove istražiteljske revizije koje je
plaćeno oko 70.000,00 kuna. Vijećnik je iznio da se sjeća vremena kada je gradonačelnik kao
vijećnik pričao da se u Gradu događa kriminal da su Bregović i HDZ-ovci pokrali Vrbovec.
Vijećnik je iznio da u navedenim izvješćima nije nađen nikakav zločin što se tiče bivšeg
gradonačelnika, Gradske uprave ili vrbovečkog HDZ-a. Vijećnik je zatražio od gradonačelnika
da se javno ispriča jer je jedno kampanja, a drugo je nekome uporno tvrditi da je lopov i to
ne dokazati.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da vijećnik raspolaže s nekim informacijama, a
koje on nema i ne zna da se radi o povećanju od 800.000,00 kuna u siječnju. Gradonačelnik

je iznio da on ne zna za tu informaciju te ne zna od kuda ju je vijećnik dobio. Gradonačelnik
je iznio da će se ovim rebalansom povećati očekivani prihod na 5.000.000,00 kuna od onih
10.000.000,00 kuna. Gradonačelnik smatra da se daleko otišlo i da nije potrebno srljati te da
novac neće nestati i kada dođe spremno će se potrošiti te će još nedostajati. Po drugom
pitanju gradonačelnik je odgovorio da on nema privatnu istražiteljsku kuću. Gradonačelnik je
odgovorio da je on naručio nakon preuzimanja vlasti dubinsko snimanje kako bi vidio gdje se
nalazi i koji su mu rizici te je isto koštalo 17.000,00 kuna, a ne 70.000,00 kuna.
Gradonačelnik je iznio da su utvrđeni brojni nedostaci u radu bivše uprave, nije vođena
imovina, postojali su rizici oko naplate potraživanja, a naglasak je stavljena na to da treba
napraviti popis imovine kako bi se moglo upravljati s onim što Grad ima i s time gospodariti i
nešto zaraditi.
Vijećnik Mijo Mijatović htio je izraziti svoje zadovoljstvo/nezadovoljstvo odgovorom te mu je
predsjednik Vijeća rekao da mu ne može dati riječ. Vijećnik se pozvao na članak 86. važećeg
Poslovnika te zatražio da se postupi po istom. Predsjednik Vijeća dopustio je vijećniku
Mijatoviću da izrazi svoje zadovoljstvo/nezadovoljstvo te zamolio da bude kratak kako bi i
drugi vijećnici mogli postaviti svoja pitanja.
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je iznio da nije postavio pitanje o greškama u vođenju Gradske uprave. Vijećnik je
iznio da je gradonačelnik tvrdio da se događa kriminal u Gradu, da je USKOK bio u Gradu te
je gradonačelnik u sedam mjeseci mogao vidjeti koje dokumente je USKOK iznio.
Denis Kralj – gradonačelnik
USKOK nam nije dao odgovor.
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je iznio da su ljudi u Gradskoj upravi davali te dokumente.

IX DAMIR FAŠAIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na EU projekt vezan
uz Nerezine. Vijećnik je iznio da se oštro protivio angažiranju konzultantske kuće koju je
gradonačelnik angažirao mimo Zakona o javnoj nabavi, a postojala je Razvojna agencija
Grada Vrbovca te Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije koja je mogla besplatno
napraviti projekte. Vijećnik je iznio da je naknado saznao da ti projekti, jedan ili oba, nisu
prošli na administrativnoj provjeri. Vijećnik je iznio da ukoliko je to točno, da konzultantska
tvrtka nije dobro popunila dokumentaciju, a koju su platili građani Vrbovca. Vijećnika zanima
da li je to točno i hoće li Grad i dalje nastaviti rad s tom tvrtkom. Vijećnik je iznio da ga veseli
što projekt dječjeg vrtića priprema Razvojna agencija Grada Vrbovca. Drugo pitanje vezano
je za Gradski stadion za koji je planiran projekt energetske obnove. Vijećnika zanima do kada
će kafić na stadionu biti prazan te tko upravlja stadionom.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da Grad ne kreće s jednim ili dva projekta pa
oba odmah ne prođu već se ide s dvadeset projekata u isto vrijeme i pokušava se svugdje
usmjeriti gdje se god može. Gradonačelnik je iznio da neki projekti i stanu. Gradonačelnik je

iznio da je projekt pao jer VUM nije predao financijski izvještaj za prošlu godinu.
Gradonačelnik je iznio da je nova ekipa preuzela VUM od ožujka ili travnja, a izvještaj je
trebalo predati do veljače. Gradonačelnik je iznio da je izvještaj predan naknadno, ali to nije
uvaženo. Gradonačelnik je iznio da ta dva projekta građane nisu koštala niti jedne kune.
Gradonačelnik je nadalje iznio da konzultanti ostaju. Nadalje je gradonačelnik iznio da su svi
hvalili projekt refinanciranja kredita gdje je dobivena izuzetno niska kamata, koja nije
dobivena samo bezveze. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da su provedena tri
natječaja te se nitko nije javio. Gradonačelnik je obrazložio da je prošla vlast dala prostor
oko stadiona u najam tvrtku Sajam automobila Zagreb te se nitko nije usudio tamo otvoriti
kafić da netko ne bi zatvorio ulaz i da ljudi ne bi mogli doći do kafića. Gradonačelnik je iznio
da je to sada zahvaljujući radu gospodina Dananića riješeno. Gradonačelnik je iznio da
navedena tvrtka više nije u najmu prostora oko stadiona već samo uz tržnicu. Gradonačelnik
je iznio da je na Gradskoj zajednici športskih udruga Vrbovec da ponovno raspiše natječaj.
Gradonačelnik je iznio da je stadion prijavljen za energetsku obnovu te da s tim ide i sanacije
poda. Gradonačelnik je iznio da netko tko uđe u kafić, mora u njega puno uložiti, a postoji
mogućnost da će se za godinu dana opet skinuti pod. Gradonačelnik je iznio da to treba
vagnuti te da osoba koja iznajmi kafić na to mora računati.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

X DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ
Vijećnik je prvo konstatirao da mu je sada jasno zašto se zapisnici pišu na takav način i to
zbog toga kako bi gradonačelnik kasnije mogao reći da nešto nije rekao.
Provedena je kraća rasprava između vijećnika i gradonačelnika vezano za zapisnik.
Predsjednik Vijeća zamolio je da vijećnik Damir Tomljenović postavi pitanje.
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je iznio da vezano za Internet postoje bespovratna sredstva te smatra da se
gradonačelnik treba informirati o istom. Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po
prvom pitanju vijećnik je iznio da kada se radila sistematizacija, da podržava svako
poboljšanje u radu, ali i iznio skepsu da to ipak nije samo zapošljavanje nekih ljudi na mala
vrata. Vijećnik je iznio da su zaposleni novi ljudi u Gradu te ga zanima da li je proveden javni
natječaj i da li je bilo više kandidata za otvorena radna mjesta. Po drugom pitanju vijećnik je
zatražio od gradonačelnika da pojasni da li je ESCO projekt javne rasvjete završen, potpuno
proveden ili ne.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da su svi glasali za Proračun za 2018. godinu i
to zato što su im se svidjeli projekti. Gradonačelnik je iznio da se mora promijeniti Gradska
uprava kako bi se ti projekti mogli realizirati te se treba ekipirati. Gradonačelnik je iznio da
nije to samo njegovo mišljenje već da je to pričao i kandidat HDZ-a u predizbornoj kampanji
da neke pročelnike treba maknuti te kako bi i on to sve promijenio. Gradonačelnik je iznio da
su ukinuta dva odjela te ih je sada ostalo dva od četiri. Gradonačelnik je nadalje iznio da su
rokovi kratki i da se treba obaviti puno stvari te da mu je važno da projekti idu dalje.
Gradonačelnik je iznio da trenutno nitko nije zaposlen te da dvoje ljudi radi na ugovor o

djelu. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da ESCO projekt nije gotov te ga se
mora plaćati još u ratama nekoliko godina. Gradonačelnik je iznio da je osnovano
Povjerenstvo koje se time bavi te su doneseni i neki zaključci. Gradonačelnik je objasnio da
ako će se baviti lampama da neće biti novog vrtića, novih cesta niti drugoga jer je posla
puno, radi se na projektima, a rokovi su kratki. Gradonačelnik je iznio da nažalost neke stvari
izmiču, pripremljen je projekt za mjeru 7.2.2., a mjere nema u najavi za ovu godinu te se
treba čekati da se raspiše. Gradonačelnik je iznio da se radi na novim projektima i novim
stvarima i da nema vremena zamarati se grijesima bivše vlasti.
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je iznio da je pitao gradonačelnika pitao samo da li je bio natječaj, te je on trebao
odgovoriti da nije bio, a ne pričati o ugovorima o djelu. Po pitanju lampi vijećnik je iznio da
se ne mogu kupovati lampe na pamet ako nisu zbrojene.

XI STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za korištenje
službenog automobila. Vijećnik je iznio da gradonačelnik stalno priča o štednji te ga zanima
da li koristi službeni automobil od 0-24 sata odnosno u privatne svrhe. Drugo pitanje odnosi
se na Vijeće za strateške politike. Vijećnika zanima da li to Vijeće još uvijek postoji i da li
gradonačelnik ili predsjednik Vijeća kontaktira s njima.
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća po drugom pitanju odgovorio je da namjerava da se to tijelo i dalje
održava i da se u skorašnje vrijeme ponovno pokrene. Predsjednik Vijeća iznio je da se na
tome radi i da se u tom tijelu okupljaju građani koji mogu pomoći oko tema razvoja grada.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je bilo razmišljanja da se automobil proda
te da se kupi nešto jeftinije, ali bi se za isti dobilo cca 10.000 eura jer je već star i vrijednost
mu je pala. Gradonačelnik je iznio da se razmišljalo što se može kupiti tim novcem i
zaključilo se da prodaja ne bi bila isplativa. Gradonačelnik je iznio da vijećnik stalno govori o
štednji te ga upitao kome je on donirao svoju vijećniku naknadu. Gradonačelnik je vezano za
korištenje službenog automobila u privatne svrhe odgovorio da kada putuje u Zagreb, onda
djecu ostavlja kod svoje mame u Lonjici te ide dalje u Zagreb. Gradonačelnik je obrazložio da
obavlja takve stvari jer se ne želi iz Lonjice vraćati ponovno u Vrbovec s privatnim autom pa
ponovno nazad u Zagreb sa službenim. Gradonačelnik je iznio da nije riječ o tome da li koristi
automobil od 0-24 jer je njegovo radno vrijeme od 0-24. Gradonačelnik je iznio da je teško
odrediti kada njegovo radno vrijeme prestaje, kad ide na vatrogasnu skupštinu, pogledati
poplavljenu cestu i drugo.
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik
Vijećnik je iznio da vidi kako je gradonačelnik dobro učio od prošlog gradonačelnika te
primjenjujete sustav napad je najbolja obrana. Vijećnik je iznio da ga gradonačelnik ne treba
prozivati što on radi sa svojom vijećničkom naknadom. Vijećnik je iznio da on može uvijek
biti čist pred svima te je prvi puta kada je ušao u Vijeće u prošlom sazivu prvi pozvao sve
vijećnike da se odreknu naknade za Božić i da ih daruju. Vijećnik je iznio da su naknade tada

iznosile 1.000,00 kuna. Vijećnik je iznio da on ima račun od te donacije Crvenom križu
Vrbovec te da se gradonačelnik ne treba brinuti za njega. Vijećnik je iznio da će ako je
potrebno ponovno pozvati Vijeće da se napravi neka humanitarna akcija te da će on opet
rado sudjelovati i darovati vijećničku naknadu možda Crvenom križu. Vezano za zadovoljstvo
odgovorom vijećniku je drago da je gradonačelnik sam sebi objasnio čemu službi službeni
gradski auto, a neće ulaziti u to da li gradonačelnik vozi svoju djecu u Lonjicu kod svoje
mame. Vijećnik je iznio da pretpostavlja da gradonačelnik živi u centru Grada te da mu
Gradska uprava nije daleko i da može prošetati do nje, a ako ide na intervenciju nije mu
daleko do automobila. Vijećniku je drago da je gradonačelnik objasnio korištenje automobila
i zadovoljan je odgovorom. Vezano za drugi odgovor vijećnik je izrazio zadovoljstvo. Vijećnik
se osvrnuo na Poslovnik Gradskog vijeća te iznio da su svi vijećnici izabrani u ime građana i
da svatko od njih prezentira određenu skupinu te da je dobro za demokraciju da svaki
vijećnik može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo u roku jedne minute. Vijećnik
smatra da isto treba ostati u Poslovniku. Vijećnik je iznio da u Dnevnom redu današnje
sjednice ne vidi da će se danas donositi Poslovnik.
Dejan Jaić – predsjednik Gradskog vijeća
Predsjednik Vijeća iznio je da će vijećnik imati priliku sudjelovati kod izrade novog
Poslovnika.
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik
Vijećnik je iznio da smatra dobri da u novom Poslovniku ostaje mogućnost izražavanja
zadovoljstva odnosno nezadovoljstva odgovorom.

XII DEJAN JAIĆ – HSS
Predsjednik Vijeća je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za
prometnu signalizaciju. Iznio je da ispod novog nadvožnjaka ima tabla Čazma te se na tu
signalizaciju žale mještani koji žive u Brčevcu, Poljanskom Lugu, Poljani. Predsjednika Vijeća
zanima kada će se taj problem riješiti. Po drugom pitanju predsjednik Vijeća je iznio da ima
velikih rupa na cestama u naseljima Brčevec, Poljana, Poljanski Lug i Lovrečka Varoš te se
većinom radi o županijskim cestama. Zanima ga što se konkretno poduzima da se riješe ti
problemi.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je iznio da je ŽUC-u davno upućeno pismo kojim se traži da
se na to mjesto stave i dodatna pojašnjenja. Gradonačelnik je iznio da je isto tražila i Općina
Dubrava da se stavi tabla. Gradonačelnik je iznio da je zatraženo da se na tablu stave i
okolna sela. Gradonačelnik je odgovorio da je za sada dobiveno samo rješenje za Dubravu te
je prije tjedan dana rečeno da će tabla biti postavljana u roku od petnaest dana.
Gradonačelnik je odgovorio da za okolna sela još nije dobiveno rješenje. Po drugom pitanju
gradonačelnik je odgovorio da za vrijeme trajanja zimskih uvjeta odnosno do 15. travnja,
ceste ne asfaltiraju. Gradonačelnik je iznio da je za bankine zadužen također ŽUC te da i to
čeka.
Predsjednik Vijeća zadovoljan je odgovorima.

XIII HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da je isto
već prije postavljao, a odnosi se na rješavanje problema Ulice kralja Tomislava i Ulice Eugena
de Piennesa. Vijećnika zanima da li se nešto radi po tome jer je De Piennesova ulica pista za
mlade vozače. Vijećnik smatra da je to prometni problem kojeg treba riješiti. Drugo pitanje
vezano je za parkiralište na groblju. Vijećnik je iznio da ljudi parkiraju po nogostupu te uz
cestu jer na parkiralištu na groblju nema mjesta obzirom da je tamo parkirana mehanizacija
izvođača radova. Vijećnika zanima što se oko toga poduzima.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je projekt oko križanja Tomislavove i
Eugena de Piennesa naručen te se očekuje da će se kroz koji dan projekt dobiti te ga se onda
može platiti i realizirati. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da od izvođača
radova za uzvrat se pokušava dobiti asfaltiranje parkirališta.
Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik
Zadovoljan prvim odg.
Drugim , ne znam u čijem je vlasništvu parking , komunalac ili grad,
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je iznio da je Grad vlasnik parkirališta.
Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik
Po drugom odgovoru vijećnik je iznio da mehanizacija stoji godinu dana na parkiralištu, te da
je po njegovom, on bi tužio ili bi naplatio naknadu. Vijećnik smatra da Grad ima pravo na to
ili da treba ishoditi korist za Grad u vidu proširenja parkirališta i slično.

Aktualni sat trajao je do 18.20 sati.

Točka 2.
Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije Darko Dananić iznio je stav Odbora na Prijedlog I. Izmjena i
dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu koji je dao pozitivno mišljenje.
Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo obrazložila je predmetni
Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Damir Fašaić, gradonačelnik,
vijećnik Tihomir Antolković, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović i predsjednik
Vijeća. (U tijeku rasprave sjednicu su napustili vijećnik Franjo Simić i vijećnik Damir
Tomljenović.) Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća dao je na glasanje Prijedlog I.
Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu. I. Izmjene i dopune Proračuna
Grada Vrbovca za 2018. godinu donesene su s 11 (jedanaest) glasova „za“, 3 (tri) glasa
„protiv“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA: 400-06/17-01/01;
URBROJ: 238/32-01/01-18-2 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Vrbovca za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije Darko Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno
mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za
2018. godinu. Prijedlog je obrazložila privremena pročelnika Upravnog odjela za financije i
gospodarstvo. (U tijeku obrazloženja sjednici su se vratili vijećnik Franjo Simić i vijećnik Damir
Tomljenović.) Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao na glasanje
predmetni Prijedlog. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za
2018. godinu donesena je s 11 (jedanaest) glasova „za“, 4 (četiri) glasa „protiv“ i 2 (dva)
„suzdržana“ glasa. Donesenom Odlukom se u Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca
za 2018. godinu u članku 16. iznos „20.000,00 Kn“ mijenja i glasi „100.000,00 Kn“. Donesena
Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA:
400-06/17-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-18-2 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 4.
Donošenje Odluke o razrješenju te izboru:
a) predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
b) predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
c) člana Odbora za financije
Predsjedavajući Odbora za izbor i imenovanja Stjepan Fotović dao je obrazloženje pod ovom
točkom. Provedena je rasprava u kojoj je raspravljao predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo
Mijatović. Nakon rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasanje Prijedlog Odluke o
razrješenju te izboru predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte. Odluka o
razrješenju predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte donesena je s 10
(deset) glasova „za“, 5 (pet) glasova „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa. Donesenom
Odlukom Marko Belošević razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i
opće akte s danom 23. prosinac 2017. godine, a Maja Novosel razrješuje se dužnosti članice
Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte s danom 09. siječnja 2018. godine. Nadalje, Dejan
Jaić izabire se za predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte s danom 31. siječnja
2018. godine, a Vlado Mesnik izabire se za člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte s
danom 31. siječnja 2018. godine. Donesena Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“. Potom je predsjednik Vijeća dao na glasanje
Prijedlog Odluke o razrješenju te izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja. Odluka
o razrješenju te izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja donesena je s 10 (deset)
glasova „za“, 5 (pet) glasova „protiv“ te 2 (dva) „suzdržana“ glasa. Donesenom Odlukom
Maja Novosel razrješuje se dužnosti predsjednice Odbora za izbor i imenovanja s danom 09.
siječnja 2018. godine, a Tihomir Antolković izabire se za predsjednika Odbora za izbor i

imenovanja s danom 31. siječnja 2018. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“. Predsjednik Vijeća dao je na glasanje
Prijedlog Odluke o razrješenju te izboru člana Odbora za financije. Odluka o razrješenju te
izboru člana Odbora za financije donesena je s 10 (deset) glasova „za“, 5 (pet) glasova
„protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa. Donesenom Odlukom Marko Belošević razrješuje se
dužnosti člana Odbora za financije s danom 23. prosinca 2017. godine, a Dejan Jaić izabire se
za člana Odbora za financije s danom 31. siječnja 2018. godine. Odluka stupa na snagu
danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.
Odluka o razrješenju te izboru predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
KLASA: 021-05/17-01/17; URBROJ: 238/32-01/01-18-2, Odluka o razrješenju te izboru
predsjednika Odbora za izbor i imenovanja KLASA: 021-05/17-01/14; URBROJ: 238/3201/01-18-2 i Odluka o razrješenju te izboru člana Odbora za financije KLASA: 021-05/1701/18; URBROJ: 238/32-01/01-18-2 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 15 minuta kako bi se sastao Odbor za Statut,
Poslovnik i opće akte.
(Stanka – 15 minuta)
Po proteku vremena za stanku predsjednik Vijeća utvrdio je da su sjednici prisutni svi
vijećnici.

Točka 5.
Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Dejan Jaić iznio je stav Odbora koji je
dao pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta
Grada Vrbovca. Privremena pročelnika Službe za opće poslove Grada Vrbovca obrazložila je
predmetni Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: predsjednik Kluba
vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović, privremena pročelnica Službe za opće poslove Grada
Vrbovca, vijećnik Damir Tomljenović i vijećnik Damir Fašaić. Po provedenoj raspravi
predsjednik Vijeća dao je na glasanje predmetni Prijedlog. Odluka o pristupanju raspravi za
promjenu Statuta Grada Vrbovca jednoglasno je donesena. Donesenom Odlukom Gradsko
vijeće Grada Vrbovca prihvaća Prijedlog Gradonačelnika i pristupa raspravi o promjeni
Statuta Grada Vrbovca. Prethodna rasprava o promjeni Statuta provest će se na sjednici
Gradskog vijeća. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku
Zagrebačke županije“.
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca KLASA: 012-03/18-01/01;
URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 6.
Donošenje Statuta Grada Vrbovca
Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Dejan Jaić iznio je stav Odbora koji je
dao pozitivno mišljenje na Prijedlog Statuta Grada Vrbovca. Obrazloženje Prijedloga dala je
privremena pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca. Provedena je rasprava u kojoj
su sudjelovali: predsjednik Kluba vijećnik HDZ-a Mijo Mijatović, vijećnik Dražen Sudinec,
vijećnik Stjepan Tvorić, gradonačelnik, vijećnik Franjo Simić, vijećnik Hrvoje Herček i
privremena pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca. Nakon provedene rasprave
predsjednik Vijeća dao je na glasanje Prijedlog Statuta Grada Vrbovca. Statut Grada Vrbovca
donesen je s 10 (deset) glasova „za“, 5 (pet) glasova „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa.
Donesenim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Vrbovca, njegova
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Vrbovca, način
obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje
referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad
javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Vrbovca. Statut stupa na
snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
Statut Grada Vrbovca KLASA: 012-03/18-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio
ovog Zapisnika.

Točka 7.
Donošenje Odluke o osnivanju i izdavanju službenog glasila Grada Vrbovca
Privremena pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca obrazložila je predmetni
Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj je raspravljao vijećnik Damir Fašaić. Nakon rasprave
predsjednik Vijeća dao je na glasanje Prijedlog Odluke o osnivanju i izdavanja službenog
glasila Grada Vrbovca. Odluka o osnivanju i izdavanju službenog glasila Grada Vrbovca
donesena je jednoglasno. Donesenom Odlukom osniva se i uređuje izdavanje službenog
glasila Grada Vrbovca, način izdavanja, sjedište uredništva, sastav i obaveze uredništva, te
troškovi izdavanja. Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
Odluka o osnivanju i izdavanju službenog glasila Grada Vrbovca KLASA: 008-01/18-01/01;
URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 8.
Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. Mato Jelić obrazložio je predmetni Prijedlog. Provedena
je rasprava u kojoj su sudjelovali: predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović, vijećnik
Damir Fašaić, vijećnik Hrvoje Herček, vijećnik Dražen Sudinec, direktor Komunalca Vrbovec
d.o.o. Mato Jelić, vijećnik Damir Tomljenović, vijećnik Darko Dananić, vijećnik Stjepan Tvorić,

gradonačelnik i predsjednik Vijeća. Nakon rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasanje
predmetni Prijedlog. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada donesena je s 9 (devet) glasova
„za“, 4 (četiri) glasa „protiv“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa. Privremena pročelnica Službe za opće
poslove Grada Vrbovca utvrdila je da vijećnik Stjepan Grošanić nije glasao. Predsjednik
Vijeća iznio je da je vijećnik Stjepan Grošanić glasao. Vijećnik Stjepan Grošanić očitovao se
da je glasa „za“ predmetni Prijedlog te je time Odluka o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada donesena
je s 10 (deset) glasova „za“, 4 (četiri) glasa „protiv“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa. Donesenom
Odlukom utvrđuju se kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i
krupnog (glomaznog) otpada na području grada Vrbovca. Donesena Odluka stupa na snagu
osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada KLASA: 363-05/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1
sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 9.
Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. Mato Jelić obrazložio je predmetni Prijedlog. (U tijeku
obrazloženja sjednicu su napustili vijećnik Mijo Mijatović, vijećnik Dražen Sudinec i vijećnik
Franjo Simić.) Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnica Štefica Fintić i vijećnik
Tihomir Antolković. Nakon rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasanje predmeti
Prijedlog. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada donesena je s 13 (trinaest) glasova „za“. Vijećnik Darko
Dananić nije glasao. Donesenom Odlukom utvrđuje se način provedbe mjera za sprječavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. Odluka
stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada KLASA: 363-05/18-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio
ovog Zapisnika.

Točka 10.
Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području
grada Vrbovca za 2018. godinu
Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. godinu
obrazložila je privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo. Provedena
je rasprava u kojoj su sudjelovali: predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović,
gradonačelnik, vijećnik Damir Fašaić, vijećnik Damir Tomljenović, predsjednik Vijeća, vijećnik

Franjo Simić, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i vijećnik
Vjekoslav Smolec. Nakon rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasanje predmetni Prijedlog.
Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. godinu donesen je
jednoglasno. Donesenim Programom utvrđuje se sustav poticajnih mjera koje Grad Vrbovec
planira provesti na području Grada Vrbovca u 2018. godini preko Upravnog odjela za
financije i gospodarstvo. Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku
Zagrebačke županije“.
Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA: 32001/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 11.
Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Odmarališta u Nerezinama
Gradonačelnik je obrazložio predmetni Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su
sudjelovali: vijećnik Stjepan Tvorić, vijećnik Hrvoje Herček, vijećnik Stjepan Grošanić, vijećnik
Damir Tomljenović, gradonačelnik, vijećnik Franjo Simić i predsjednik Vijeća. Nakon rasprave
predsjednik Vijeća dao je na glasanje predmetni Prijedlog. Odluka o davanju na upravljanje
Odmarališta u Nerezinama donesena je s 11 (jedanaest) glasova „za“, 5 (pet) glasova
„protiv“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom. Donesenom Odlukom daju se Gradskim
objektima Vrbovec d.o.o. na upravljanje odmarališta u Nerezinama na Malom Lošinju,
upisanih u z.k.ul.br. 2046 k.o. Nerezine označene kao k.č.br. 63/3 – kuća od 112 m2, terasa
od 38 m2, dvorište od 500 m2 i pašnjak 616 m2, z.k.ul.br. 2287 k.o. Nerezine upisane u k.č.br.
262 ZGR – kuća i k.č.br. 83/1 vrt i udio 4/6 upisanih u k.č.br. 80 upisanih z.k.ul.br. 2235 k.o.
Nerezine. Nekretnine se daju na upravljanje bez naknade na razdoblje od pet godina.
Odlukom je određeno da je Gradski objekti Vrbovec d.o.o. dužan provoditi programe
organiziranja ljetovanja djece, škole plivanja i škole u prirodi te ne smije nekretnine ili dio
nekretnina dati u zakup ili na upravljanje trećim osobama bez pisane suglasnosti Grada
Vrbovca. Također je dužan plaćati sve režijske troškove, komunalnu naknadu i naknadu za
uređenje voda te ostale pripadajuće naknade i troškove za predmetne nekretnine, a sve
prihode od provođenja programa iz članka 2. Odluke, dužan je evidentirati na posebnom
računu, a višak prihoda uložiti u tekuće i investicijsko održavanje zgrade i okoliša. Nadalje se
Odlukom određuje da Gradski objekti Vrbovec d.o.o. ne može bez izričite pisane suglasnosti
Grada promijeniti namjenu predmetnih nekretnina, dograditi, nadograditi, preurediti ili
vršiti veće popravke na istima, niti poduzimati druge poslove koje se po naravi stvari imaju
smatrati poslovima izvanredne uprave. Odlukom je određeno da će se sva prava i obveze
između Grada Vrbovca i Gradskih objekata Vrbovec d.o.o. uredit ugovorom o davanju na
upravljanje odmarališta iz članka 1. Odluke te se ovlašćuje Gradonačelnik za potpis ugovora i
poduzimanje svih potrebnih radnji za realizaciju Odluke. Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
Odluka o davanju na upravljanje Odmarališta u Nerezinama KLASA: 940-01/18-01/01;
URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 12.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova
uklanjanja s javnih površina životinjskih lešina (higijeničarska služba)
Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo obrazložila je predmetni
Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: predsjednik Vijeća, privremena
pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, gradonačelnik i vijećnik Damir
Fašaić. (U tijeku rasprave sjednicu je napustio vijećnik Franjo Simić.) Nakon rasprave
predsjednik Vijeća dao je na glasanje predmetni Prijedlog. Odluka o odabiru najpovoljnije
ponude donesena je s 16 (šesnaest) glasova „za“. Donesenom Odlukom kao najpovoljnija
ponuda u postupku prikupljanja ponuda pozivom na dostavu ponude za obavljanje
komunalnih poslova uklanjanja s javnih površina životinjskih lešina (higijeničarska služba)
odabran je ponuditelj Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 68, 10 340 Vrbovec,
OIB 43025336094, cijena ponude (bez PDV-a) je 96.000,00 kn, dok je ukupna cijena ponude
120.000,00 kn, a razlog odabira je jedina dostavljena, a valjana ponuda. Odlukom se
utvrđuje da je javni naručitelj Grad Vrbovec, predmet postupka je povjeravanje obavljanja
komunalnih poslova uklanjanja s javnih površina životinjskih lešina (higijeničarska služba),
Evidencijski broj: HS-2017, procijenjena vrijednost 120.000,00 kn, godišnja procijenjena
vrijednost: 24.000,00 kn, ponuditelj je Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 68,
Vrbovec, uvjeti obavljanja poslova higijeničarske službe na području Grada Vrbovca za
razdoblje od 4 (četiri) godine (2018./2021. godina) utvrditi će se Ugovorom o povjeravanju
komunalnih poslova, Ugovor se sklapa na vrijeme od 4 (četiri) godine, za sklapanje je
ovlašten gradonačelnik Grada Vrbovca, protiv Odluke ne može se izjaviti žalba ali se može
pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RH u roku od 30 dana od dana njene dostave.
Tužba se predaje sudu neposredno ili se šalje poštom. Uz tužbu se mora podnijeti akt u
izvorniku ili prijepisu.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude KLASA: 363-05/18-01/03; URBROJ: 238/32-01/01-181 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 13.
Donošenje Zaključka o usvajanju:
a) Analize o stanju sustava civilne zaštite na području
Grada Vrbovca za 2017. godinu
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Grada Vrbovca za 2018. godinu
Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca Ivica Strnščak dao je obrazloženje pod ovom
točkom. (U tijeku obrazloženja sjednici se vratio vijećnik Franjo Simić, a vijećnik Dražen
Sudinec napustio je sjednicu.) Provedena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Damir
Tomljenović. Jednoglasno je donesen Zaključak kojim se usvaja Analiza o stanju sustava
civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2017. godinu, s ukupno realiziranim iznosom
(vatrogastvo, crveni križ, civilna zaštita) od 818.367,00 kuna u 2017. godini. Također je
jednoglasno donesen Zaključak kojim se usvajaju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2018. godinu koje predstavljaju minimum
aktivnosti u 2018. godini, a koje bi trebalo provesti u unapređenju cjelokupnog sustava

civilne zaštite, te kako bi se dio pričuvnih operativnih snaga, posebno snage civilne zašite
dovele na veću razinu uporabljivosti. Oba Zaključka stupaju na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.
Zaključak KLASA: 810-01/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 i Zaključak KLASA: 81001/18-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 14.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje
od 09. lipnja do 31. prosinca 2017. godine
Gradonačelnik je izvijestio o svom radu u razdoblju od 09. lipnja do 31. prosinca 2017.
godine. (U tijeku izvješća Gradonačelnika sjednici se vratio vijećnik Dražen Sudinec.) Potrebe
za raspravom nije bilo te je s 11 (jedanaest) glasova „za“ i 4 (četiri) glasa „protiv“ donesen
Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje od
09. lipnja do 31. prosinca 2017. godine. Dva vijećnika nisu glasala. Doneseni Zaključak stupa
na snagu danom donošenja.
Zaključak KLASA: 021-06/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Točka 15.
Izvješće o radu komunalnog redara za 2017. godinu
Komunalni redar izvijestio je o svom radu u 2017. godini. Potrebe za raspravom nije bilo.
Jednoglasno je donesen Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o radu komunalnog redara za
2017. godinu. Doneseni Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Zaključak KLASA: 021-06/18-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Točka 16.
Informacija o stanju kredita “ŽENE I MLADI”
Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo informirala je Vijeće o
stanju kredita „ŽENE I MLADI“. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: gradonačelnik,
vijećnik Damir Fašaić, vijećnik Franjo Simić, vijećnik Hrvoje Herček, vijećnik Darko Dananić,
vijećnik Damir Tomljenović i predsjednik Vijeća. Nakon provedene rasprave jednoglasno je
donesen Zaključak kojim se zadužuju Služba za opće poslove Grada Vrbovca i Upravni odjel
za financije i gospodarstvo da pozovu korisnike kredita iz programa „Žene i mladi“ radi
dogovora oko sklapanja izvansudske nagodbe o obročnoj otplati duga solemnizirane kod
javnog bilježnika. Po postignutom dogovoru pripremit će se materijal za slijedeću sjednicu
Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Doneseni Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Zaključak KLASA: 403-01/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Točka 17.
Prijedlozi i mišljenja
Obzirom da potrebe pod ovom točkom nije bilo, predsjednik Vijeća zaključio je 6. sjednicu u
23.00 sata.

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

Katarina Škudar-Vincek

Dejan Jaić, dr. med. vet.

