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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
94.

II.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 31. Statuta Grada
Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i
12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 2/20) i
članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
(»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/18 i 5/19), Gradsko
vijeće Grada Vrbovca je na 33. sjednici održanoj 27.
studenog 2020. godine donijelo je

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/28
URBROJ: 238/32-01/01-20-2
Vrbovec, 27.11.2020. g.
Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

Z A K LJ U Č A K
I.
Od trgovačkog društva Plin Vrbovec d.o.o. ponovo
se traži izrada rješenja opskrbe i distribucije plina na
području Grada Vrbovca do sljedeće sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca.

95.
Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 31. stavka 1.
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alineje 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke
županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak i »Glasnik Grada
Vrbovca«, broj 2/20), Gradsko vijeće Grada Vrbovca
na 33. sjednici održanoj 27. studenog 2020. godine
donijelo je

Povjerenstvo čiji je zadatak utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Vrbovca za
razdoblje 2017.-2019.

ODLUKU

Prvenstvena zadaća Povjerenstva je priprema radnih materijala, odluka, davanje mišljenja, prijedloga
vezano uz odrađivanje poslova vezanih uz pravilno i
humano postupanje sa životinjama i poštivanju nadležnog Zakona.

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Dječjeg vrtića u Vrbovcu

Članak 2.

I
U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića u Vrbovcu Broj:
01/4-350/1-1973. od 25. srpnja 1973., član 1. stavak
1. mijenja se i glasi:
»Osniva se Dječji vrtić u Vrbovcu kao samostalna
ustanova sa sjedištem u Vrbovcu, u Ulici 7. svibnja 12a.«
U članu 1. dodaje se stavak 3.:
»Dječji vrtić u Vrbovcu obavlja svoju djelatnost
i u područnom objektu u Vrbovcu, Ulici Eugena de
Piennesa 14F.«
II
Ostale odredbe Odluke iz točke I. ove Odluke
ostaju neizmijenjene.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave
u »Glasniku Grada Vrbovca«.

Članak 3.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Povjerenstvo radi na sjednicama. Predsjednik
Povjerenstva saziva sjednice, predlaže dnevni red,
predsjeda i rukovodi sjednicama. U slučaju spriječenosti
ili odsutnosti predsjednika, sjednicom Povjerenstva
presjeda član Povjerenstva kojeg na to ranije ovlasti
predsjednik Povjerenstva.
Članak 4.
Članove Povjerenstva će imenovati i razriješiti
Gradsko vijeće.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/20-01/13
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 27.11.2020. g.

KLASA: 021-06/20-01/28
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 27.11.2020. g.
Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

97.

96.
Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/18
i 5/19) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na svojoj 33.
sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. godine,
donosi

Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/18
i 5/19) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na svojoj 33.
sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. godine,
donosi

ODLUKU

ODLUKU

o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje načina
zbrinjavanja pasa lutalica na području grada
Vrbovca za razdoblje 2017.-2019.

o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja
pasa lutalica na području grada Vrbovca
za razdoblje 2017.-2019.

Članak 1.
Ovom Odlukom o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području
grada Vrbovca za razdoblje 2017.-2019. osniva se

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa
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lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje
2017.-2019.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

Članak 2.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Članak 3.
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KLASA: 021-06/20-01/29
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 27.11.2020. g.

U Povjerenstvo se imenuju:
1. Vlado Kožar, predsjednik
2. Darko Maček, član

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

3. Dražen Sudinec, član.

AKTI GRADONAČELNIKA
26.
Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti
okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15,
12/18 i 118/18) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(Narodne novine, broj 3/17) te članka 44. Statuta Grada
Vrbovca (stavak 3. alineja 27. »Glasnik Zagrebačke
županije« broj: 8/18 i 12/18 - ispravak), po prethodno
pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije,
Odsjeka za zaštitu okoliša, KLASA: 351-03/20-03/11,
URBROJ: 238/1-18-02/4-20-5 od 30. listopada 2020.
Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 02. studenog
2020. godine donio je
ODLUKU

da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Grada Vrbovca
I.
Ovom Odlukom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena
i dopuna prostornog plana uređenja Grada Vrbovca
(u daljnjem tekstu: Plan), obzirom da je utvrđeno da
Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.
II.
Osnovni razlozi i ciljevi za pokretanje postupka
izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja
Grada Vrbovca:
•

zahtjevi pravnih i fizičkih osoba na području
Grada Vrbovca za uvrštenjem parcela u građevinsko područje ili za prenamjenu zemljišta;

•

promjene temeljem zaprimljenih zahtjeva po
provedenoj analizi prostornih mogućnosti i
optimalnog korištenja prostora;

•

usklađenje postojeće i planirane infrastrukture
sa novim propisima, te podacima i zahtjevima
nadležnih tijela, a u skladu s važećim Prostornim
Planom Zagrebačke županije;

•

usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju
(NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

•

usklađivanje granica naselja i granice Grada,
prema podacima Državne geodetske uprave,

•

izrada grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike
Hrvatske (HTRS96/TM), odnosno u skladu s
Uredbom o informacijskom sustavu prostornog
uređenja (NN 115/15);

•

izrada pročišćenog teksta odredbi za provođenje
i grafičkog dijela Plana, na koji se primjenjuju
odredbe Uredbe o informacijskom sustavu
prostornog uređenja (NN 115/15);

•

preispitivanje Odredbi za provođenje – u dijelu
koji se odnosi na mogućnosti gradnje u zonama stambene, mješovite namjene i poslovne
namjene.
III.

Prostorni obuhvat Plana iznosi 16.229 ha.
IV.
S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjeca na
okoliš II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja
Grada Vrbovca, Upravni odjel za finacije i gospodarstvo
Grada Vrbovca zatražio je mišljenja od sljedećih tijela
i osoba određenih posebnim propisom:
1. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička
cesta 80, 10000 Zagreb
2. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša; Ulica Ivana
Lučića 2a/VI, 10000 Zagreb
3. Zagrebačka županija; Upravni odjel za gospodarstvo; Ulica grada Vukovara 72/V; 10000
Zagreb
4. Zagrebačka županija; Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu; Ulica Grada Vukovara
72/V; 10000 Zagreb
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5. Zagrebačka županija; Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo; Ulica Grada
Vukovara 72/V; 10000 Zagreb
6. Zagrebačka županija; Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i hrvatske branitelje; Ulica Grada
Vukovara 72/V; 10000 Zagreb
7. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prosvjetu,
kulturu, sport i tehničku kulturu; Ulica Grada
Vukovara 72/V; 10000 Zagreb
8. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode
na području Zagrebačke županije; Ulica grada
Vukovara 72/V, Zagreb
9. Hrvatske šume; Uprava šuma Zagreb; Nazorova
7; 10000 Zagreb
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(klasa: 351-04/20-02/16, urbroj: 238/1-18-02/620-7, od 22. 07. 2020.)
(uruđbirano 24.07.2020., klasa: 350-01/20-04/04,
urbroj: 238/1-20-8)
Upravni odjel za za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša,
Zagrebačke županije, izdaje mišljenje kojim se
isključuje značajan negativan utjecaj planiranih
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Vrbovca na ciljeve očuvanja i cjelovitosti
područja ekološke mreže te nije potrebno
provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti
za ekološku mrežu.

10. Hrvatske vode; VGI za slivno područje Grada
Zagreba; Ulica grada Vukovara 220; 10000
Zagreb

3. Hrvatske vode, Vodogospodarski odjel za
gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara
271/VIII (Klasa: 350-02/20-01/0000249, urbroj:
374-25-1-20-4, od 12.08.2020.)

11. Komunalac Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29,
10340 Vrbovec

(uruđbirano 14.08.2020, klasa: 350-01/20-04/04,
urbroj: 374-20-10)

12. Plin Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, 10340
Vrbovec.

Hrvatske vode, Vodogospodarski odjel za gornju
Savu izdalo je mišljenje da za III. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca nije
potrebno provesti postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš, ali je nužno izdano mišljenje
uključiti u izradu Plana i pridržavati ga se.

U roku od 30 dana zaprimljena su mišljenja sljedećih tijela:
1. Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i hrvatske branitelje
2. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za
zaštitu okoliša

4. Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo,

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
gornju Savu

(Klasa: 351-03/20-03/22, urbroj: 238/1-08-02/120/02, od 21.07.2020.)

4. Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo.

(uruđbirano 13.10.2020., klasa: 350-01/20-04/04,
urbroj: 238-1-20-11)

1. Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Ulica Grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb
(klasa: 351-03/20-03/20, urbroj: 238/1-13-02/120-2, od 28. 07. 2020.)
(uruđbirano 31.07.2020., klasa: 350-01/20-04/04,
urbroj: 238/1-20-9)
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavještava da neće izdavati
zasebno mišljenje, već da će se u potunosti
prikloniti mišljenju upravnih tijela i institucija
Zagrebačke županije u čijoj nadležnosti su poslovi
prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša
(Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Zavod
za prostorno uređenje Zagrebačke županije).
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša,
Zagrebačka županija,
Ulica Grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i
šumarstvo, izdalo je mišljenje da nije potrebno
provesti postupak ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna plana
uređenja Grada Vrbovca.
Ostala tijela iz gore navedenog popisa, a od kojih
je također zatraženo mišljenje o potrebi provođenja
strateške procjene, u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva nisu dostavila svoje mišljenje, te se smatra da
nemaju posebnih zahtjeva glede obveze provođenja
strateške procjene utjecaja na okoliš Prostornog plana
uređenja Grada Vrbovca.
V.
Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi
provedbe postupka strateške procjene utjecaja na
okoliš predmetnog Plana, a sukladno članku 30. stavku
4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,
plana i programa na okoliš, Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu
okoliša Zagrebačke županije je uvidom u dokumen-

Broj 10/2020.

»GLASNIK GRADA VRBOVCA«

taciju i pristigla mišljenja iz točke 4. ove Odluke, dao
mišljenje (KLASA: 351-03/20-03/11, URBROJ: 238/118-02/4-20-5 od 30. listopada 2020.) da je postupak
ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja
Plana na okoliš, proveden u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, te da
se obzirom na navedene razloge donošenja Plana,
može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš
i stoga nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš.

Stranica 547
ODLUKU

o produženju roka trajanja mjera
za ublažavanje negativnih posljedica
uzrokovanih koronavirusom COVID-19
na gospodarstvo Grada Vrbovca
Članak 1.
Ovom se Odlukom produžuje se rok trajanja Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica
uzrokovanih koronavirusom na gospodarstvo (»Glasnik
Grada Vrbovca« broj 04/2020) i primjenjuje se za razdoblje od 01. studenoga do 31. prosinca 2020. godine.

VI.
Odluku kojom se utvrđuje da za III. Izmjenu i dopuna prostornog plana uređenja Grada Vrbovca, nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
i da je predmetni Plan prihvatljiv za ekološku mrežu,
Gradonačelnik Grada Vrbovca je donio temeljem
pribavljenih mišljenja tijela i osoba iz točke III. ove
Odluke i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog
utjecaja iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja plana i programa na okoliš.
VII.
O ovoj Odluci će Upravni odjel za finacije i gospodarstvo informirati javnost sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13,
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08).
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti
će objavljena u »Službenom glasniku Grada Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK
KLASA: 350-01/20-04/04
URBROJ: 238/32-02/01-20-13
Vrbovec, 02. studeni 2020.
Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

27.
Na temelju članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta
Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj
8/18 i 12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca«
broj 02/2020) te 5. Odluke o mjerama za ublažavanje
negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na
gospodarstvo (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 04/2020),
Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 30. studenoga
2020. godine, d o n o s i,

Članak 2.
Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom
o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne
novine« br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) kojima je Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama
kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne
epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja
prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja KLASA:
810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27.
studenoga 2020. g., obustavljen rad i to:
•

•

svim skupinama ugostiteljskih objekata te
objektima iz skupine Ostali ugostiteljski
objekti za smještaj iz vrste Prenoćište (NKD
2007 razred 55.90),
teretane, fitness centri, sportski i rekreacijski objekti

obveznici komunalne naknade Grada Vrbovca za
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti, oslobađaju se obveze
komunalne naknade za razdoblje od 01. studenoga
do 31. prosinca 2020. godine.
Članak 3.
Mjera iz članka 2. primjenjivat će se za razdoblje
od 01. studenoga do 31. prosinca 2020. godine te će
se iste obrađivati po zaprimljenim zahtjevima.
Članak 4.
Za provođenje mjera iz ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za financije i gospodarstvo.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK
KLASA: 351-01/20-01/01
URBROJ: 238/32-02/01-20-3
Vrbovec, 30. studenoga 2020.g.
Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.
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„Glasnik Grada Vrbovca“ službeno je glasilo Grada Vrbovca. Izdavač Grad Vrbovec. Uredništvo: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Glavni i odgovorni urednik: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, telefon 01/2799903, fax: 01/2791015. Tehničko uređenje, korektura i tisak: GLASILA d.o.o., Petrinja, D. Careka 2/1, telefon 044/815138, www.glasila.hr
„Glasnik Grada Vrbovca“ objavljuje se i na službenoj web stranici Grada Vrbovca – www.vrbovec.hr

