
Z A P I S N I K 
sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 13. srpnja 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 (sudjeluje na 
sjednici od Aktualnog sata, prvog pitanja vijećnika Franje Simića), Damir Fašaić, Damir 
Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Mijo Mijatović, Dražen Sudinec, Marko Belošević, 
Darko Dananić, Stjepan Tvorić i Vjekoslav Smolec  
 
Nenazočni vijećnici: Stjepan Grošanić (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, Ivor Koretić – predsjednik GZŠU Vrbovec, Slavko Povrlišek – predsjednik 
Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca, Jelena Mucko - ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa 
Vrbovec, Tomislav Vuljanković – predsjednik HKUD-a „Petar Zrinski“ Vrbovec, Ivan Fukat – 
predstavnik Limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec, Dražen Jurić – predsjednik Udruge „Naši snovi“, 
Damir Majstorović – predsjednik Udruge HVIDR-e Vrbovec, Branko Gačak – predsjednik Hrvatskog 

časničkog zbora Vrbovec, građani i predstavnici medija 
 
 
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 2. sjednice Gradskog vijeća. Potrebe za raspravom nije 
bilo je je jednoglasno usvojen Zapisnik sa 2. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća otvorio je 
raspravu po predloženom Dnevnom redu. Obzirom da potrebe za raspravom nije bilo 
Dnevni red jednoglasno je usvojen te glasi  
 
 

D N E V N I   R E D  
 

AKTUALNI SAT  

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću 
dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Tomica Pisačić – pročelnik UO za društvene djelatnosti  
 
 



2. Donošenje Odluke o naknadama za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca te 
njegovih radnih i savjetodavnih tijela 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  
 

3. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda Grada Vrbovca  

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
Izvjestiteljica: Maja Novosel – predsjednica Odbora  
 

4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2016. godinu:  
a) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec  
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca  
c) Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec  
d) Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva „Petar Zrinski“ Vrbovec 
e) Limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec  
f) Udruge za pomoć djeci sa posebnim potrebama „Naši snovi“ 
g) Udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Vrbovec  
h) Hrvatskog časničkog zbora Vrbovec  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelji: a)Ivor Koretić – predsjednik GZŠU Vrbovec  
                     b) Slavko Povrlišek – predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca  

                               c) Jelena Mucko - ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec  
d) Tomislav Vuljanković – predsjednik HKUD-a „Petar Zrinski“ Vrbovec 
e) Tomislav Šipuljak – predsjednik Limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec  

               f) Dražen Jurić – predsjednik Udruge „Naši snovi“ 
 g) Damir Majstorović – predsjednik Udruge HVIDR-e Vrbovec  

                                            h) Branko Gačak – predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Vrbovec  
 

5. Prijedlozi i mišljenja  
 

 

AKTUALNI SAT 
 
I FRANJO SIMIĆ - HSU 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik iznosi da je 
Vrbovec već godinu dana najveće gradilište u Hrvatskoj što se tiče željezničke infrastrukture, 
radi se drugi kolosijek Dugo Selo – Križevci te se glavnina radova odvija na području Vrbovca. 
Vijećnik je iznio da taj ogroman posao kao posljedicu ima puno kolateralnih žrtava zbog 
kamionskih pretovara, uništenih prometnica i drugog. Vijećnik je iznio da zadnji radovi koji 
se odvijaju odnosno spajanje Ulice Brdo preko nadvožnjaka na naselja ispod pruge, malo se 
rade, a malo ne, te je u nekoliko navrata prolongiran rok po mjesec dana. Vijećnik je iznio da 
se istovremeno promet odvija kroz Kolodvorsku – Mihanovićevu i dalje te se uništavaju 
druge prometnice u gradu. Vijećnika zanima da li se gradonačelnik uspio u mjesec i nešto 
dana sastati sa investitorom i izvođačima te ukoliko je da li može podijeliti informacije koje 
ima vezano za to. Vijećnik je ponovio da ga zanima ukoliko je održan sastanak što se uspjelo 
dogovoriti. Vijećnik je iznio da drugo pitanje postavlja na inicijativu sugrađanke vezano uz 
uništavanja ambrozije i zaduženja komunalnog redara. Vijećnik je citirao pitanje: „Sva čast, 
ali što komunalni redar čini da se neke slične „ambrozije“ u najužem centru grada riješe ili 



uklone? To je drvored kroz Ulicu Matije Gupca itd.“ Vijećnik je iznio da ima još takvih zelenih 
neuređenih površina.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da su problemi oko izgradnje II. kolosijeka 
veliki, da se svakodnevno ide na teren, komunalni redar ima zadatak da svaki dan obiđe 
teren i sva gradilišta da vidi koji su problemi. Gradonačelnik je obrazložio da nije lagano i da 
se Grad bori sa HIDROELEKTROM te mu nije jasno zašto je jedan od najvećih infrastrukturnih 
projekata dodijeljen firmi koja je u problemima. Gradonačelnik je iznio da je dao inicijativu 
prema Županiji odnosno Županijskim cestama da se ide na višu razinu i da ih se proba 
dogovoriti sa investitorom HŽ Infrastrukturom da će prometnice zbilja biti sanirane. 
Gradonačelnik je nadalje obrazložio da su u Županiji to otklonili te je Grad u tome ostao 
sam. Gradonačelnik je obrazložio da se većina cesta koja se eksploatira nalazi pod Županijom 
te je Grad tu nemoćan. Gradonačelnik je nadalje izvijestio da je jučer održan sastanak sa 
HIDROELEKTROM vezano uz gradsku cestu u Lonjici te se pregovara o boljim uvjetima na toj 
cesti. Gradonačelnik je iznio da nije shvatio drugo pitanje, kakve su to druge ambrozije.  
 
Franjo Simić – vijećnik HSU-a 
Vijećnik je obrazložio da sugrađanka upozorava na zaraslost odnosno obraslost jedne od 
središnjih ulica. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je odgovorio da mu je drago da se gospođa uključila te da će o isto proslijediti 
Komunalcu da to riješi. Gradonačelnik je nadalje izvijestio da ima puno pritužba na obraslost 
susjednih parcela te je dao nalog komunalnim službama da izrade pravilnik i Grad će sada za 
prijavljene površine koje su obrasle dati rok od 15 dana da se počiste, a ukoliko se one ne 
počiste dati će se Komunalcu da oni to izvrše i vlasnicima će se ispostaviti račun. 
Gradonačelnik je pozvao sve koji imaju problema sa takvim zaraslim susjednim parcelama da 
to prijave kako bi se isto riješilo. Gradonačelnik je obrazložio da se radi o zemljištima koja se 
nalaze u građevinskom području.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
II DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ  
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik se osvrnu na izlaganje 
gradonačelnika sa prethodne sjednice kada je iznio da je prvo shvatio kada je došao u Grad 
da je Proračun prenapuhan i neizvediv. Vijećnik je iznio da je obzirom na izneseno na ovoj 
sjednici očekivao rebalans Proračuna. Vijećnik je pitao u kojoj je fazi rebalans Proračuna 
Grada Vrbovca s obzirom na ono što je gradonačelnik iznio na prošloj sjednici Gradskog 
vijeća.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je rebalans manje-više spreman te se Proračun mora srezati 
za cca 25 % i to zato što se u Proračunu naišlo na projekte koji ne postoje odnosno ne 
postoji dokumentacija, a ima i onih za koje su natječaji već i prošli. Gradonačelnik je 
izvijestio da je Proračun prenapuhan te će se određeni dijelovi morat izbaciti kao što je npr. 



uređenje Vinogradske ulice i to zbog toga što nisu riješena još niti imovinska pitanja. 
Gradonačelnik je iznio da će se svašta morati izbaciti van iz Proračuna i da ga to žalosti, a 
ono što ga najviše brine su sredstva za fasadu Upravne zgrade te mu nije jasno kako je bivši 
gradonačelnik krenuo u radove, a da nije osigurao sredstva za izvođenje, drugi veliki 
problem je dvorana za borilačke sportove na stadionu za koje je osigurana stavka u 
Proračunu od 50.000,00 kuna, a biti će utrošeno 430.000,00 kuna. Gradonačelnik misli da to 
spada u nekakve prekršajne i kaznene prijave te se čeka da revizija prvo napravi svoj posao 
kako bi se utvrdila točna situacija i da se na jesen mogu donijeti bolje odluke. Gradonačelnik 
je iznio da se novac pokušava namaknuti na druge načine, a kako bi se smanjila rezanja u 
Proračunu. Gradonačelnik je obrazložio da se radi prikupljanja novca za nepokrivene 
investicije čeka jesen za rebalans Proračuna, a kako bi rezanja sredstava u Proračunu bila što 
manja.  
 
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je upitao gradonačelnika da li on govori o 14.000.000,00 kuna manjem Proračunu 
odnosno 25 %. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je potvrdio da govori o 25 % manjem Proračun odnosno da će takav biti 
Prijedlog ako se nešto do jeseni ne promijeni.  
 
 
III DAMIR FAŠAIĆ – HDZ 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na Nerezine te je 
iznio da je sadašnji gradonačelnik za vrijeme izborne kampanje govorio kako ima rješenje za 
Nerezine i da će se jedan dio riješiti iz EU fondova. Vijećnik je nadalje iznio da je i koalicijski 
partner gradonačelnika gospodin Fotović također pričao kako će sezona u Nerezinama 
trajati pet do šest mjeseci, a gospodin Herček je govorio da treba samo „pomesti“ Nerezine i 
da su one spremne. Vijećnik je iznio da se sada bilo u Nerezinama i da se na Facebooku 
objavljuju razna pitanja te ispada kako gradonačelnik nema rješenja za Nerezine. Vijećnik je 
iznio kako nije bio na zadnjoj sjednici te da je pročitao u Zapisniku kako je na pitanje 
vijećnika Tvorića vezano uz Nerezine gradonačelnik odgovorio da se osniva radna skupina 
iako je staro pravilo ukoliko se nešto ne želi riješiti da se osniva radna skupina. Vijećnik je 
zamolio gradonačelnika da preciznije odgovori koji je plan sa Nerezinama. Vijećnik je iznio 
kako ne očekuje da se one ove godine stave u funkciju, ali smatra da treba imati plan i da 
treba raditi na njemu jer se sezona priprema barem šest mjeseci jer se treba nešto 
vjerojatno i urediti, treba skupiti goste, odrediti tko će upravljati Nerezinama. Vijećnik je 
iznio kako je gradonačelnik sada vjerojatno dobio i podatke od koalicijskog partnera 
odnosno gospodina Grošanića kako bi se lakše došlo do rješenja. Vijećnik je zamolio još 
jednog gradonačelnika da preciznije odgovori u kojem smjeru ide projekt Nerezine. Drugo 
pitanje vezano je uz Komunalac Vrbovec d.o.o. Vijećnik je iznio kako je čuo da se raskida 
Ugovor s direktorom gospodinom Špoljarom, pretpostavlja da je već i raskinut. Vijećnik je 
iznio da je to uredu ako gradonačelnik smatra da nije dobro radio odnosno ako je 
proanalizirao poslovni plan i ako nije zadovoljan. Vijećnik je iznio da raskid Ugovora ide uz 
otpremninu te smatra da nije baš sretno rješenje otpremnina za koju se priča da iznosi od 
500.000,00 do 600.000,00 kuna. Vijećnik je zamolio gradonačelnika za tu informaciju.  
 



Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća požurio je vijećnika da postavi pitanje.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je iznio da postavlja pitanja i da se radi o kompleksnijoj temi. Vijećnika zanima da li 
će to predstavljati problem za likvidnost firme jer je prošle godine isplaćen iznos od 
2.500.000,00 kuna u slučaju Jembri. Vijećnika zanima da li će doći u pitanje likvidnost firme 
ili ne odnosno poslovnog rezultata. Vijećnika zanima da li se to moglo sretnije riješiti na 
način da se postave određeni ciljevi pred direktora i da se uvjetuju određene stvari koje 
treba odraditi. Vijećnik smatra ukoliko se stvari ne odrade i ako gradonačelnik neće biti 
zadovoljan da se tada može raskinuti Ugovor. Vijećnik je iznio da po Statutu Vijeće donosi 
strateške ciljeve odnosno usmjerava razvoj gradskih tvrtki odnosno to se treba raspravljati 
na Gradskom vijeću te smatra da je idealno u jesen u narednom periodu da gradonačelnik 
otvori tu raspravu i da se raspravi u kojem će dalje smjeru to ići odnosno koji su strateški 
ciljevi gradskih tvrtki.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća upozorio je vijećnika da mu je isteklo vrijeme za postavljanje pitanja.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je iznio da ga zanima kakva je situacija u Komunalcu, kakva je otpremnina i kako će 
se to odraziti na likvidnost tvrtke.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je tim ljudi bio u Nerezinama i to gospodin 
Fotović, gospodin Mihael Bušić, gospodin Bertek i gospodin Lončarić. Utvrđeno je da 
odmaralište nije u lošem stanju kao što je tvrđeno te se uz male preinake ono može otvoriti i 
može se raditi. Prvo što je utvrđeno da je plaža gdje su se djeca kupala sada u koncesijskom 
najmu. Održan je sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice, gradonačelnicom i šefom 
hotela koji plažu ima u najmu te je utvrđeno da se ne može spriječiti boravljenje i kupanje 
djece na toj plaži, radi se o slobodnom pristupu. Gradonačelnik je nadalje iznio da je vlasti u 
Lošinju stalo do toga da djeca tamo dođu i borave. Gradonačelnik je iznio da je danas održan 
sastanak sa konzultantima vezno za EU projekt za Nerezine i predložene su konkretne stvari. 
Prijedlog je da se povuku sredstva iz socijalnog fonda EU koji se odnosi na unapređenje 
kvalitete života lokalne mlade zajednice, sredstva se mogu povući do 750.000,00 kuna te se 
20 % može od tih sredstava uložiti u infrastrukturu. Gradonačelnik je iznio da ne zna još hoće 
li to biti rješenje ili ne, ideja se ima i zna se što se radi. Gradonačelnik je objasnio da 
pokušava od drugih skupiti ono što je dobro te je iznio kako ima volje i načina da se Nerezine 
stave u funkciju. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio kako ga se stalno ispituje 
koji je trošak te je odgovorio vijećniku da su oni ti koji su stvorili taj trošak. Gradonačelnik je 
obrazložio da nije on taj koji je direktoru dao tu plaću niti takav ugovor koji u sebi sadrži 
ogromnu otpremninu. Gradonačelnik je iznio da je imao sastanak sa gospodinom Špoljarom 
te mu je ponuđeno smanjenje plaće. Gradonačelnik je iznio kako ne smije reći kolika iznosi 
njegova plaća te da se radi za oko 4.000,00 kuna veće plaće nego što je to plaća 
gradonačelnika. Nadalje je iznio kako ima velike beneficije, imao je auto na korištenju za 
kojeg se plaćo najam u iznosu od 5.500,00 kuna mjesečno. Gradonačelnik je iznio da se 
problem probao riješiti na način da se direktoru ponudila manja plaća i to na način da bude 



manja od gradonačelnikove koja iznosi 12.700,00 kuna te je direktoru ponuđena plaća od 
12.000,00 kuna. Gradonačelnike je iznio kako se direktor na to očitovao kako nikada nije 
radio za tako malu plaću. Gradonačelnik je iznio kako je također rečeno da će se i automobil 
koji je na najmu oduzeti. Gradonačelnik je obrazložio da ukoliko je direktoru ispod časti 
raditi za 12.000,00 kuna manju plaću da nije preostalo ništa drugo nego ga isplatiti i dati mu 
što ga pripada po potpisanom Ugovoru. Gradonačelnik smatra da se radi o štetnom 
Ugovoru. Gradonačelnik je iznio da otpremnina iznosi 387.000,00 kuna što je trošak za 
Komunalac i plus šest plaća u otkaznom roku. Gradonačelnik je iznio da ne zna hoće li 
direktor iskoristiti to sve ili ne, te da to ovisi o direktoru, a ako je on dobar menadžer kao što 
tvrdi, smatra da za to neće biti potrebe. Gradonačelnik je iznio da bi trošak direktora bio 
976.000,00 kuna da je ostao cijeli mandat. Gradonačelnik je iznio da će se uštedjeti 
minimalno 400.000,00 kuna na plaći direktora ako ostane do kraja otkaznog roka te 
180.000,00 kuna za najam automobila. Gradonačelnik je iznio da se radi o minimalnoj uštedi 
od 580.000,00 kuna. Gradonačelnik je iznio da se razgovaralo sa gospodinom Špoljarom, da 
nema ništa protiv njega, da je gospodin Špoljar rekao da mu nije bilo lako nakon 
preuzimanja mjesta direktora iza gospodina Sudinca jer je u Komunalcu bilo rasulo i da je 
napravljena velika šteta koju je morao sanirati. Gradonačelnik se zahvalio gospodinu 
Špoljaru za sve što je učinio za Vrbovec te iznio da je njegova cijena rada prevelika. 
Gradonačelnik je nadalje iznio kako je angažiran čovjek iz sustava, nitko nije zapošljavan te 
je za direktora izabran gospodin Mato Jelić koji je iznimno vrijedan, marljiv i ima ideje. 
Gradonačelnik je iznio da mu je drago što su mu dali priliku da se pokaže. Gradonačelnik je 
iznio da gospodin Mato Jelić nema veliki ugovor kao što su imali gospodin Sudinec i 
gospodin Špoljar. Gradonačelnik je iznio da ukoliko gospodin Mato Jelić ne zadovolji radom 
da će otići bez ikakve otpremnine 
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnika Damira Fašaića da iskaže svoje zadovoljstvo ili ne 
zadovoljstvo odgovorom te mu napomenu da to treba iznijeti ukratko.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je iznio da gradonačelnik nije odgovorio kako će to utjecati na likvidnost Komunalca 
Vrbovec. Vijećnik smatra da se mogao i bez otpremnine riješiti odnos s direktorom. Vijećnik 
je iznio da gradonačelnik nije odgovorio da li je bio nezadovoljan s radom direktora te mu je 
iz tog razloga dao otkaz ili mu je otkaz dao samo tako. Vijećnik je iznio kako je gradonačelnik 
rekao da je direktor dobro radio, proveo sanaciju problema u Komunalcu i koliko mu je 
poznato Komunalac je sada na nekakvoj nuli. Vijećnik je iznio kako je gradonačelnik nahvalio 
direktora i dao mu otkaz te otpremninu za što smatra da nije bilo potrebno.  
 
 
IV ŠTEFICA FINTIĆ – HDZ 
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnica je iznijela da je 
prošli tjedan u Vrbovcu bilo veliko nevrijeme praćeno tučom te su uništeni usjevi, vinogradi i 
vrtovi. Vijećnicu zanima da li će se proglasiti elementarna nepogoda i kome bi ljudi mogli 
prijaviti svoju štetu. Drugo pitanje vezano je za izgradnju dječjeg vrtića u Lonjici. Vijećnica je 
iznijela da je u prošlom sazivu u Proračunu bila predviđena stavka za projektiranje dječjeg 
vrtića u Lonjici te ju zanima do kuda se sa tim došlo.  
 



Denis Kralj – gradonačelnik  
Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je vijećnici prije par mjeseci rekao da pita 
tadašnjeg gradonačelnika i gospodina Fašaića što je sa vrtićem u Lonjici. Gradonačelnik je 
iznio da je vijećnica šutjela i nije htjela postaviti pitanje, a sada to pita njega. Gradonačelnik 
je odgovorio da stavka i taj projekt postoji samo na papiru, nije se krenulo s projektiranjem, 
nikome nije dan nalog, a ako je netko to i zamislio, to nije niti proveo. Gradonačelnik je 
upitao vijećnicu zašto nije pitala tadašnju većinu u kojoj je bila ona i zašto nije inzistirala da 
se sa time počne. Gradonačelnik je iznio da je vijećnica bila u vlasti četiri godine i niti jednom 
nije izašla za govornicu i postavila pitanje što je sa tim. Po prvom pitanju gradonačelnik je 
iznio kako zna da su stradali vinogradi, vrtovi i drugo te iznosi da je on na funkciji mjesec 
dana i da se ne srami svojih neznanja i propusta te ne zna koja je procedura za proglašenje 
elementarne nepogodne i tko je za to odgovoran. Gradonačelnik je odgovorio da će se 
potruditi do slijedeće sjednice to saznati i vidjeti o čemu se radi.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća pozvao je sve vijećnike da koriste primjereni rječnik te iznio da svaki 
vijećnik ima pravo na postavljanje pitanja.  
 
Štefica Fintić – vijećnica HDZ-a 
Vijećnica je postavila pitanja da li postoji mogućnost da se taj projekt pokrene u mandatu 
sadašnjeg gradonačelnika, radi se o području od sedam mjesnih odbora. Vijećnica predlaže 
da gradonačelnik sazove te mjesne odbore i čuje priču roditelja koji nemaju kuda sa djecom. 
Vijećnicu zanima da li postoji kakva nada da gradonačelnik pokrene taj projekt. Vijećnica je 
iznijela da je gospodinu Bregoviću nekoliko puta postavila pitanje vezano uz dječji vrtić u 
Lonjici te da je on odgovorio da je stavka u Proračunu predviđena.  
 
 
V DRAŽEN SUDINEC – REFORMISTI  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da je 
njegov kolega već postavio pitanje vezano uz smjenu direktora u Komunalcu te smatra da je 
to potpuno neopravdano. Vijećnik je nadalje iznio da bi htio razjasniti još neke stvari jer se 
ljudi pitaju što će biti s još nekim imenovanjima u Gradu. Vijećnik je iznio da će biti direktan i 
konkretan te traži od gradonačelnika da odgovori što odgovara istini, a što ne. Vijećnik je 
iznio da je novi direktor Komunalca Mato Jelić do sada bio pravnik u tom Društvu te je teško 
da jedna osoba obavlja dvije funkcije. Vijećnika zanima da li će se u Komunalac primati 
pravnik što će biti dodatni trošak. Vijećnik je iznio da je najavljeno da će gospodin Dejan Jaić 
postati pročelnik za gospodarstvo odnosno da će gospodin Turk dobiti otpremninu i 
napustiti Gradsku upravu, gospodina Hrvoja Herčeka spominje se kao nasljednika gospodina 
Tomice Pisačića, gospođa Jasna Benedik spominje se kao direktorica Turističke zajednice, a 
gospodin Tihomir Antolković bi bio slijedeći predsjednik Gradskog vijeća.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća zatražio je od vijećnika da postavi dva pitanja.  
 
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista  
Vijećnik je iznio da je to ono što ljudi pričaju te ga zanima da li u tome ima ikakve istine i da li 
će nastati dodatni troškovi vezani uz otpremnine. Drugo pitanje vezano je uz školske knjige. 



Vijećnik je iznio da su svi u kampanjama predvidjeli da će rebalansom Proračuna osigurati 
udžbenike za školsku djecu odnosno besplatne školske udžbenike. Vijećnik je iznio da su 
navodno ostala predviđena sredstva u Proračunu za nabavu udžbenika te rebalansa sada 
neće biti. Vijećnika zanima koliko će novca biti utrošeno za besplatne školske udžbenike za 
djecu u osnovnim školama.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da su svi od radnika pa do članova Skupštine 
Komunalca Vrbovec stajališta da je najteže bilo kada je direktor Komunalca bio gospodin 
Dražen Sudinec koji je izgubio posao, zadužio Komunalac i skoro ga doveo na rub propasti, 
zaposlio je stranačke ljude. Gradonačelnik je iznio da je zaboravio spomenuti vijećniku 
Fašaiću da je smanjen i trošak Nadzornog odbora kojeg je vijećnik bio član.  
 
(Razvila se rasprava između gradonačelnika, vijećnika Damira Fašaića i gospodina Slavka 
Povrlišeka.) 
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća objasnio je gospodinu Povrlišeku da na Gradskom vijeću mogu 
raspravljati samo vijećnici te je zamolio da se toga pridržava.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da likvidnost Komunalca nije upitna. Vezano za zapošljavanje novog 
čovjeka na mjesto gospodina Jelića u Komunalcu gradonačelnik je odgovorio kako je novi 
direktor iznio da novog zapošljavanja neće biti jer ima pet ili šest voditelja odjela koji mogu 
preuzeti taj posao. Vezano za zapošljavanje pročelnika gradonačelnik je odgovorio da 
vijećnik ima pravo na takve konstrukcije i da nema tu šta reći. Po drugom pitanju 
gradonačelnik je odgovorio da se školske knjige mijenjaju svake četiri godine te će promjena 
udžbenika biti slijedeće godine. Gradonačelnik je iznio da ove godine kupovina udžbenika 
nema smisla jer slijedeće godine izlaze novi udžbenici. Gradonačelnik je iznio da se ove 
godine svakoj školi dalo 100.000,00 kuna kao što je to radio i bivši gradonačelnik te će svaka 
škola kupiti ono za što sama zaključi da je najpotrebnije i da će najviše pomoći roditeljima. 
Gradonačelnik smatra da svaka škola najbolje zna što treba učenicima. Gradonačelnik je 
iznio da će se također sufinancirati udžbenici srednjoškolaca koji su slabijeg imovinskog 
statusa.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća zamolio je vijećnika Dražena Sudinca da se pridržava vremena te da izrazi 
svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.   
 
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista 
Vijećnik je izrazio nezadovoljstvo odgovorima. Vijećnik je iznio da pet voditelja odjela u 
Komunalcu nisu pravnici te da oni ne mogu raditi pravni dio posla. Vijećnik je iznio da to ne 
može funkcionirati. Vijećnik je iznio da Komunalac u njegovom mandatu direktora nikada 
nije bio u problemu s likvidnošću te da je bio prezadužen. Vezano uz zapošljavanje u 
Komunalcu vijećnik je odgovorio da gradonačelnik može biti sretan što nije podigao kaznenu 
prijavu za klevetu zbog tih četrnaest zaposlenih, a koje je gradonačelnik iznio u novinama 
koje je izdavao potpuno ilegalno i što nije bilo u skladu s zakonom. Vijećnik nije zadovoljan 



niti drugim odgovorom te je iznio da će gradonačelnik Dugog Sela osigurati sve udžbenike za 
đake u ovoj školskoj godini te ne razumije zašto bi se to vezalo uz nove udžbenike. Vijećnik 
smatra da se za 700.000,00 kuna koliko je potrebno za dvije smjene u Komunalcu, moglo 
osigurati udžbenike za osnovnoškolce.  
 
 
VI TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP 
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da je prema njegovim 
informacijama u Komunalcu Vrbovec jedna nelegalna diploma. Vijećnik je iznio da je prije 
par mjeseci navodno ustanovljeno u Komunalcu Vrbovec da postoji jedan zaposlenik koji 
nema diplomu te isti još uvijek radi. Nadalje je iznio da je dobio i veliko obeštećenje, a 
nekoliko godina nije radio te radi s diplomom koja nije legalna. Vijećnika zanima da li 
gradonačelnik ima informacije zašto se zaposleniku koji je donio diplomu, a koja nije 
ispravna, nije uručio otkaz.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je htio odgovoriti dodatno vijećniku Draženu Sudincu.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća zamolio gradonačelnika da odgovori na pitanje vijećnika Tihomira 
Antolkovića.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik odgovorio da ima puno problema u Komunalcu, a da je jedan od tih i ta 
diploma, a drugo je da će na otkazu gospodina Špoljara zaraditi minimalno 500.000,00 kuna. 
Gradonačelnik je iznio da bi se za nabavu novih udžbenika potrošio novac, a oni bi se 
slijedeće godine bacili. Gradonačelnik je iznio da je vijećnik Dražen Sudinec tako radio u 
Komunalcu te ga je time doveo u takvo stanje. Gradonačelnik je iznio da će se udžbenici 
kupiti slijedeće godine te će trajati četiri godine. Vezano za diplomu gradonačelnik je 
odgovorio da je danas saznao tu informaciju. Gradonačelnik je iznio da je istina da je 
gospodin pokazao krivu diplomu te da tadašnji direktor gospodin Špoljar nije pokrenuo 
postupak u roku od petnaest dana od saznanja da pokrene postupak za izvanredni otkaz. 
Gradonačelnik je odgovorio da u roku nije pokrenut postupak te se to više ne može provesti. 
Gradonačelnik je iznio da radnik na temelju te diplome nije ostvarivao veća prava u 
Komunalcu te je upitno da li bi taj izvanredni otkaz uopće bio učinkovit te bi to možda 
odvelo na sud i možda bi se izgubio spor i trebalo bi opet isplatiti odštetu. Gradonačelnik je 
iznio da je prošlo vrijeme za pokretanje postupka.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
VII DARKO DANANIĆ – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio dva pitanja, prvo gradonačelniku, a drugo pročelniku Upravnog odjela za 
komunalne djelatnosti i gospodarstvo. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da ima pritužbe od 
građana da se kažnjava vožnja biciklom po nogostupu u Zagrebačkoj ulici. Vijećnik je iznio da 
je tamo inače bila označena biciklistička staza te moli da se to ispita i da se to više ne 
kažnjava. Drugo pitanje vezano je uz radove na pružnom prijelazu u Naselju Stjepana Radića 



i prometu po obilaznim cestama dok radovi ne završe. Vijećnik je dao prijedlog da se 
rastereti promet po Ulici Antuna Mihanovića jer ta ulica nije napravljena za dvosmjerni 
promet, ona je vrlo uska i opasno je s nekim se susresti s druge strane. Vijećnik je predložio  
da se promet preusmjeri na način da se jedan smjer vožnje uredi kroz Ulicu Antuna 
Mihanovića, a drugi Ulicom Petra Preradovića.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je upoznat s problemom te da planira 
sastanak s policijom i to u toku idućeg tjedna. Gradonačelnik smatra da se po tom pitanju ne 
bi trebalo pridržavati zakona „kao pijan plota“. Gradonačelnik je stajališta da nogostup služi 
za hodanje, ali smatra da radi sigurnosti djece treba dopustiti vožnju biciklima po 
nogostupu.  
 
Đuro Turk – pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo  
Po drugom pitanju pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo odgovorio je da su 
nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada te se može urediti privremena regulacija na 
predloženi način. Pročelnik je obrazložio da se treba izaći na teren i utvrditi koji su najbolji 
smjerovi jednosmjernog prometa za Ulicu Antuna Mihanovića i Ulicu Petra Preradovića te 
utvrditi privremenu regulaciju prometa kao jednosmjernu.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
VIII HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da će se nadovezati na pitanje vijećnika Darka Dananića. Vijećnik je iznio da 
je dobivena dojava od građana vezano uz bicikliste koji se kreću nogostupom od semafora 
do diskonta na Luki i kažnjavanje istih od strane policije. Vijećnik je iznio da nitko ne 
kažnjava vozače kamiona i automobila koji parkiraju na tom istom nogostupu i onemogućuju 
prolaz nogostupom pješacima i biciklistima. Vijećnik je iznio da se takvo parkiranje može 
najviše primijetiti na Đurištu gdje staju vozači kamiona i odlaze u obližnje kafiće. Nadalje 
ističe da je radi takvog parkiranja problem izlaska iz Ulice 1. svibnja jer je smanjena vidljivost 
vozila koja dolaze iz smjera Vrbovca.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća zamolio je vijećnika da postavi pitanja i pazi na vrijeme.  
 
Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je zamolio da se riješi navedeni problem te predlaže da se postave stupići koji bi 
onemogućavali parkiranje bilo kakvih vozila. Drugo pitanje vezano je uz lisice i čagljeve koji 
se pojavljuju ispod dvorane kod II. osnovne škole. Vijećnik je iznio da je 23. lipnja lisica upala 
na imanje obitelji Jakopec na Brdu, ne zna se da li je lisica ili čagalj. Vijećnik je iznio da ta 
životinja ima najviši stupanj šugavosti, ali nema bjesnoće što je dokazano ispitivanjem na 
Veterinarskom fakultetu. Vijećnik je iznio da je lisica preskočila visoku ogradu kod dvorane II. 
osnovne škole i ušla na imanje obitelji Jakopec te ubila 20-ak kokoši što se dogodilo usred 
bijelog dana u 13.30 sati. Vijećnik je iznio da je susjed uhvatio lisicu te ju zatvorio i pozvao 
lovce koji su došli i odstrijelili lisicu. Nadalje je objasnio da su vlasnici kokoši dužni platiti 
dezinfekciju ukoliko se dokaže da lisica nije bijesna. Vijećnik je iznio da se dokazalo da lisica 



nije bijesna te da uz nastalu materijalnu štetu vlasnici imaju i trošak dezinfekcije. Vijećnik je 
nadalje iznio da se u Kolodvorskoj ulici nalazi kuća prije Komunalca i još jedna poljoprivredna 
površina što je zaraslo te se ponoći čuju svakakvi zvukovi i životinje. Vijećnika zanima da li se 
to može riješiti na način da vlasnici tog poljoprivrednog i građevinskog zemljišta počiste 
svoje imanje te da li se može lovcima dati nalog da se te životinje i divljač ubiju.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da će parkiranje na pločniku uvrstiti kao temu 
sastanka sa policijom u Vrbovcu. Po drugom pitanju gradonačelnik je iznio da će odgovoriti 
zamjenik Robert Đuranec.  
 
Robert Đuranec – zamjenik gradonačelnika  
Zamjenik gradonačelnika iznio je da je vijećnik Herček bio u pravu kada je rekao da bi 
vlasnici zemljišta u građevinskoj zoni trebali povesti računa o svojim parcelama te bi trebali 
dovesti zapuštene parcele u jedno stanje koje neće biti privlačeno divljim životinjama. 
Nadalje je iznio da lovci iz Vrbovca imaju jako dobru suradnju s komunalnim redarom, 
pohvaljuje i policiju koja isto izlazi na svaku takvu dojavu i u dogovoru s lovcima osiguravaju  
mjesto. Zamjenik gradonačelnika obrazložio je da postoji i protokol na koji način se postupa 
u takvim slučajevima odnosno prijavljuje se komunalnom redaru koji obavještava policiju i 
dalje lovce. Zamjenik je iznio da će i dalje isto surađivati na taj način te da se građani mogu 
za takve probleme obratiti komunalnom redaru koji će dalje proslijediti to i posao će se 
odraditi koliko god to bude najbolje moguće. Zamjenik je objasnio da se uglavnom radi o 
naseljenim mjestima gdje je uporaba lovačkog oružja vrlo ograničena i postoji velika 
opasnost, do sada nije bilo velikih problema te se javno zahvaljuje komunalnom redaru i 
policiji na suradnji te poziva građane da prijavljuju i dalje takve stvari.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća dao je informaciju kako je on osobno također zatražio za tu građevinsku 
parcelu pokraj Komunalca da se očiti te je komunalni redar izdao nalog da vlasnik parcele i 
kuće isto uredi do 15. kolovoza.  
 
 
IX MIJO MIJATOVIĆ – HDZ 
Vijećnik se prije postavljanja pitanja obratio predsjedniku Vijeća iznoseći kako smatra da bi 
Gradsko vijeće trebalo imati nekakav dignitet te bi trebao postojati kodeks ponašanja. 
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća zamolio je vijećnika da postavi pitanje jer ima još malo vremena do kraja 
aktualnog sata, a ima još prijavljenih vijećnika za postavljanje pitanja. Predsjednik Vijeća 
uputio je vijećnika da ima točka prijedlozi i mišljenja te da se pod istom može raspravljati o 
iznesenom.   
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je iznio da je danas jedan vijećnik došao u natikačama te ga zanima da li drugi mogu 
idući puta doći u bademantilima.  
 
 



Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća odgovorio je vijećniku da ukoliko želi da se može održati i posebna 
sjednica po tom pitanje jer su neki vijećnici u prošlom sazivu dolazili u alkoholiziranom 
stanju. Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnika da postavi pitanja.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je postavio pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da je prije 7-10 dana postavio 
jedan upit ispred Mjesnog odbora Luka vezano uz lokalnu cestu 31058 koja je u ingerenciji 
Županijske uprave za ceste. Vijećnik je iznio da je tamo postojala stara mljekara koja je bila u 
derutnom stanju, djeca su ju koristila kao priručnu autobusnu stanicu. Vijećnik je iznio da je 
mjesni odbor uspio srušiti mljekaru u dogovoru s vlasnikom na čijoj je to parceli bilo i uz 
pomoć komunalnog redara te je taj trošak preuzet na mjesni odbor i uz donaciju Lučana je  
objekat srušen. Vijćenik je iznio da se sada pojavio problem, htjeli bi da djeca i dalje čekaju 
autobus tamo, ali se pojavio problem izgradnje autobusnog stajališta odnosno nadstrešnice. 
Vijećnik je iznio da je on o tom problemu pismeno izvijestio pa ga zanima što gradonačelnik 
može poduzeti do kraja 10. mjeseca da se ta nadstrešnica postavi i napravi jer već u 11. 
mjesecu počinju kiše i hladnoća, a tamo se skuplja dosta djece.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da on čovjeka ne cijeni po odjelu već onome što radi. Gradonačelnik 
je iznio da je vijećnik došao u natikačama jer ima ranu na nozi i ne vidi tu nikakav problem. 
Gradonačelnik je iznio da je netko bio dvanaest godina na vlasti te ostavio gomilu dugova i 
nije uspio riješiti probleme u Luki, a sada se s druge strane traži od njega da to odmah riješi. 
Gradonačelnik je iznio da će Grad preuzeti na sebe stanicu na Luki, kontaktirat će Županijsku 
upravu koja prvo mora izraditi prometni projekt. Gradonačelnik je iznio da je za tu stanicu 
gospodin Turk rekao da je nadstrešnica već spremna, ali Županijska uprava za ceste prvo 
mora utvrditi mjesto gdje će se to postaviti. Gradonačelnik je odgovorio da ne zna koliko će 
to trajati. Nadalje je izvijestio da je danas kod njega bio predsjednik Mjesnog odbora Greda  
Đuro Svinjar koji je tri godine tražio bivšeg gradonačelnika da postavi autobusnu stanicu 
odnosno nadstrešnicu u Gredi, ali nije uspio. Gradonačelnik vjeruje da će on to uspjet puno 
ranije.   
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je rekao gradonačelniku da si treba „postaviti nekakve stvari u glavu“, da je on u 
Gradskom vijeću gost, da ne može izlaziti za govornicu i držati prodike vijećnicima kako će se 
ponašati te da on to može raditi u Gradskoj upravi ili kod sebe doma.   
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je upitao koje je vijećnikovo zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je rekao „šta te briga“.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća opomenuo je vijećnika i iznio da mu izriče prvu opomenu.  
 
 



Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je rekao gradonačelniku da to može raditi u Gradskoj upravi ili kod sebe doma, ali 
ne i u Gradskom vijeću. Vijećnik je djelomično zadovoljan odgovorom jer ako se problem 
prebaci na Županijsku upravu za ceste tada se neće slijedeće dvije godine dogoditi apsolutno 
ništa. Vijećnik je obrazložio da to govori iz prve ruke jer pozna način i modalitet 
funkcioniranja gospodina Majzeca i Županijske uprave za ceste. Vijećnik je iznio da je čuo 
kako je i gradonačelnik saznao kako oni funkcioniraju jer se ne žele petljati u probleme s 
HIDROELEKTROM i izgradnjom II. kolosijeka pruge.  
 
 
X STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da je na prošloj sjednici Vijeća 
postavio pitanje vezano uz rasvjetu koja vodi za Brčevec te podsjeća taj problem. Nadalje je 
iznio da je pitanje vezano uz istup prometnicu. Vijećnik je iznio da je prošli tjedan padala kiša 
te je ulica koja vodi u naselje Brčevec očito loše projektirana jer voda ne odlazi. Vijećnik 
ukazuje na taj problem i smatra da treba prema HIDROELEKTRI uputiti zahtjev za rješavanje 
tog problema oko pristupne ceste u naselju Brčevec.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je cesta još u fazi radova, rasvjeta ne svijetli, nema uporabne 
dozvole. Gradonačelnik je pozvao vijećnika da dođe u Grad te da će oni i pročelnik Đuro Turk 
pristupiti rješavanju problema.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da se gospodin Bregović često spominje te da će ga pozvati kao 
potpredsjednika Županijske skupštine Zagrebačke županije da bude pristupan idući puta.  
 
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je izrazio djelomično zadovoljstvo odgovorom. Smatra da nema potrebe dolaziti u 
Grad jer nije stručan po pitanju kako HIDROELEKTRA izvodi radove. Vijećnik ukazuje na 
probleme građana, ali i Grada kada završe radovi jer će netko opet morati kopati po novoj 
cesti. Vijećnik upozorava da postoji problem kada u kratkom vremenu padne velika količina 
kiše te se na toj novoj cesti nađe velika lokva vode. Vijećnik je iznio da može doći u Grad ako 
je potrebno, ali on nema kompetenciju za rješavanje tog pitanje. Vijećnik je iznio da 
gradonačelnik još uvijek to može stići riješiti.   
 
 
XI MAJA NOVOSEL – SDP  
Vijećnica je postavila jednog pitanje gradonačelniku. Vijećnica je iznijela da se ove i prošle 
godine mnogo pričalo o slaboj realizaciji projekata iz EU fondova. Nadalje je iznijela da su 
ostvarena dva projekta i to Korak po korak odnosno financiranje asistenata u nastavi koji je 
završio, a drugi je projekt Savjeta mladih za izradu Lokalnog akcijskog plana djelovanja za 
mlade i traje do 11. mjeseca ove godine. Vijećnicu zanima zašto se kasnilo sa izvješćima 
prema nadležnim tijelima ministarstva, a na koje je i upozoravano. Vezano za projekt Savjeta 
mladih vijećnica je iznijela da se gotovo ništa nije napravilo, a do kraja je ostalo još malo 
vremena. Vijećnica je istaknula da je to važno jer neozbiljnost može rezultirati time da se ne 
isplate sredstva za projekte, a ako se isplate možda se sljedeći takvi projekti neće financirati.   



 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da je to problem i da je bilo kašnjenja te da to Grad može skupo 
stajati, a može se i dogoditi da Grad zapravo izgubimo te projekte  - asistente u nastavi. 
Gradonačelnik se nada da do toga neće doći. Obrazložio je da je to propust gradskih službi i 
službenika koji je pismeno obrazložio zašto se kasnilo. Gradonačelnik je iznio da sankcija do 
sada nije bilo, ali ako se izgube ta sredstva onda će se nešto morat dogoditi. Vezano za 
projekt Savjeta mladih gradonačelnik je iznio kako je gospodin Debogović odgovorio da je 
rok bio u petom mjesecu, a onda su bili izbori te su oni radili u kampanji za gospodina 
Bregovića i gospodina Fašaića i nisu stigli pisati izvještaje.  
 
Vijećnica je zadovoljna odgovorom.  
 
 
XII VJEKOSLAV SMOLEC – SDP 
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da želi upozoriti na jedan 
problem koji je prije par godina donio dosta štete na području Poljanskog Luga, a mogao je 
prouzročiti i veće štete prema Vrbovcu. Vijećnik je iznio da svi znaju za spojni kanal u 
Poljanskom Lugu i obrambeni nasip koji nije mogao izdržati jedne godine vodu koja je našla. 
Vijećnik je nadalje iznio da sada kada je suša da je taj kanal pitom te ljudi gledaju kako voda 
teče, ali kada su kiše on je vrlo opasan i dolazi do poplava na poljima koja se vode kao da su 
retencijska polja. Vijećnik je nadalje iznio da je gospodin Povrlišek bio na toj poplavi sa 
tadašnjim dogradonačelnikom gospodinom Grošanićem te su oni gledali vodu, ali nisu vidjeli 
žito ispod toga. Vijećnik je obrazložio da govori o elementarnoj nepogodi koja se dogodila, a 
ondašnja se vlast nije baš pokazala dok su ljudi su pretrpjeli materijalnu štetu i nisu dobili 
niti lipe. Vijećnik je iznio da se dan danas uništavaju ti nasipi, rampe koje su štitile vožnju po 
nasipima su sada pobacane.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća   
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnika da postavi konkretno pitanje.  
 
Vjekoslav Smolec – vijećnik SDP-a  
Vijećnika zanima da li je moguće te rampe postaviti nazad i tko je zadužen za te stvari. 
Vijećnik je iznio da dolazi redar iz vodoprivrede već tri godine, ali po tom pitanju nije ništa 
riješeno te se dalje devastiraju ti nasipi i putevi.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je to pod ingerencijom Hrvatskih voda te da je on imao jedan 
sastanak s njima. Gradonačelnik je iznio kada će imati drugi sastanak da će upozorit na taj 
problem.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
XIII MARKO BELOŠEVIĆ – HSS 
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da je na prošloj sjednici 
Vijeća povećana naknada za novorođenu djecu te da će se danas donositi odluka o 



oslobođenju plaćanja troškova vrtića za troje ili više djece. Vijećnik je iznio da je bilo 
rasprave kako je postojeći dječji vrtić premalog kapaciteta te se godinama pričalo da će 
jednog dana niknuti u JUG-u vrtić. Vijećnika zanima da li gradonačelnik planira izgradnju 
novog dječjeg vrtića, možda i u JUG-u, te korištenje sredstava EU fondova za tu realizaciju.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da postoji problem vezan uz kapacitet dječjeg vrtića. Najveći problem 
je sa upisom djece jasličke dobi kojih je ove godine ostalo 36 neupisano, ali ih 18 nema niti 
godinu dana te obzirom na to nemaju niti uvjet za upis. Gradonačelnik je iznio da treba 
vidjeti mogućnosti možda privatnih vrtića, novog vrtića ili dogradnje postojećeg. 
Gradonačelnik je iznio da je najviše sklon privatnim inicijativama obzirom kako smatra da je 
to najpovoljnije rješenje za Grad. Gradonačelnik je odgovorio da će se time još baviti, a 
očekuje i doprinos vijećnika u tome.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
XIV VLADO MESNIK – SDP 
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnika je iznio da je bilo pitanje na 
prethodnoj sjednici Vijeća vezan uz sanaciju cesta, a u međuvremenu je održan i sastanak s 
Županijskim cestama te moli gradonačelnika da izvijesti što je s sanacijom Čerkezove ulice i 
cesta na području Celina.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je još u kampanji istaknuo da je Čerkezova ulica jedna od 
prioritetnih jer je veoma prometna i u jako lošem stanju 
sastanak sa žup. up. za ceste gdje su istaknuti svi problem i u Celinama, najaktualniej – 
usmeno očitovanje gospo. Majzeca da će u najskorije vrijeme krenuti sa projektiranjem i 
sanacijom te ulice. sastanak je poršao jako dobro nada se da će to uskro biti izvršeno 
koji su vremenski rokovi – ne zna  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
XV DEJAN JAIĆ – HSS 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da od 2008. godine Grad 
Vrbovec ima medicinu rada, u ponedjeljak će se zadnji puta biti u mogućnosti odraditi 
pregled i dobiti potvrdu vezanu uz medicinu rada, a od ponedjeljka Vrbovec više neće imati 
medicine rada. Vijećnik je iznio kako vjeruje da svi dobro poznaju doktora Tašljera koji je to 
radio cijelo vrijeme, bilo je preko 5500 prijavljenih korisnika koji su koristili usluge. Vijećnik 
je nadalje iznio da je Županija nadležna za to te je zamolio gradonačelnika da pokrenete 
inicijativu i da Vrbovec zadrži medicinu rada. Drugo pitanje je vezano uz pročelnicu za 
financije, vijećnik je iznio da je dobio jedno pitanje danas vezano uz isplatu plaća jer su svi 
dobili plaće osim tete u vrtiću Dobri. Molio je konkretan odgovor.  
 
 
 



Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio kako zna da dr. Tašljer ide u mirovinu te u 
Vrbovcu postoji problem s medicinom rada, ali problem su i pedijatri jer je samo jedan, a 
trebala bi biti dva. Gradonačelnik je obrazložio da je samo jedan nakon što je dr. Glad otišla 
u mirovinu te nju mijenja doktorica koja je došla sa faksa, a koja nije specijalist, to je veliki 
problem. Gradonačelnik je obrazložio da Županija nije raspisivala specijalizacije i zato 
nemamo liječnika koji bi preuzeli te pozicije. Nadalje je iznio da Grad nema utjecaja, može se 
probati pisati na Županiju. Smatra da je veliki problem ako Vrbovec ostane bez medicine 
rada, bez pedijatra, te se treba pozabaviti time da Županija raspiše specijalizacije. Po 
drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je danas Grad Vrbovec isplatio svoj udio 
sufinanciranja za Dječji vrtić Dobri i Palčić.  
 
Dejan Jaić – vijećnik HSS-a  
Vijećnik je zadovoljan odgovorima te smatra da je medicina rada jako važna i da na tome 
treba inzistirati.  
 
Aktualni sat trajao je do 19.15 sati.  
 
 

Točka 1. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju  

roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec 
 
Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti obrazložio je predmetni Prijedlog. 
Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Marko Belošević iznio je stav Odbora 
koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Predsjednik Odbora za financije Darko Dananić 
iznio je stav Odbora za financije koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Provedena je 
rasprava u kojoj su sudjelovali: gradonačelnik, vijećnik Dražen Sudinec, vijećnik Damir Fašaić, 
predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović i pročelnik Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti. Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec 
kojom se u Odluci o  sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 30/15) u članku 2. mijenja stavak 1. tako da glasi: 
„Roditelji kao neposredni korisnici usluga Dječjeg vrtića Vrbovec sudjeluju u pokriću dijela 
troškova tih usluga u iznosu od 550,00 kuna mjesečno po djetetu. Korisnici koji koriste 
uslugu vrtića za troje ili više djece oslobađaju se plaćanja usluge za treće i svako daljnje 
dijete.“ Donesena Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke 
županije“. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova 
Dječjeg vrtića Vrbovec KLASA: 601-01/15-01/03; URBROJ: 238/32-01/01-17-2 sastavni je dio 
ovog Zapisnika.  
 
 
 
 
 



Točka 2. 
Donošenje Odluke o naknadama za rad vijećnika Gradskog vijeća 

Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela 
 
Gradonačelnik je dao obrazloženje pod ovom točkom. Predsjednik Odbora za financije Darko 
Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Provedena je 
rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Damir Tomljenović, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-
a Mijo Mijatović i gradonačelnik. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović dao je 
prijedlog da se predsjedniku Vijeća smanji naknada za 50 % od podnesenog Prijedloga. Po 
provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o naknadama za rad vijećnika 
Gradskog vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela kojom se uređuju i 
propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknadu za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela. Donesenom Odlukom određeno je da 
predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u iznosu od 
2.500,00 kuna neto; Potpredsjednik Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u 
mjesečnom iznosu od 700,00 kuna neto; član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj 
rad u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna neto. Nadalje je Odlukom određeno da ukoliko 
predsjednik, potpredsjednik ili član Gradskog vijeća ne prisustvuje sjednici, vijećniku se 
odbija 250,00 kuna od paušala utvrđenog u članku 2. Odluke za svaku sjednicu na kojoj nije 
prisustvovao, a koja je održana u tom mjesecu. Predsjednik i član radnog i savjetodavnog 
tijela Gradskog vijeća nema pravo na posebnu naknadu za svoj rad.  U cilju izvršavanja 
poslova od interesa za Grad Vrbovec i njegove društvene, kulturološke, znanstvene, 
gospodarske i druge afirmacije, član Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela 
može se uputiti na službeni put bilo po zahtjevu gradonačelnika ili temeljem zaduženja koja 
proizlaze iz poslova ili zadaća Gradskog vijeća. Službeno putovanje odobrava gradonačelnik 
sukladno mogućnostima i raspoloživim sredstvima osiguranim u proračunu za tu namjenu. 
Dnevnica za službeno putovanje obračunava se sukladno kriterijima i mjerilima koje je Vlada 
Republike Hrvatske propisala za službeno putovanje za korisnike koji se financiraju iz 
sredstava državnog proračuna. Odlukom je određeno da služba nadležna za poslove 
Gradskog vijeća vodi Evidenciju o nazočnosti vijećnika sjednicama Gradskog vijeća, a koja 
čini osnovu za obračun naknade iz članka 2. i 3. Odluke. Sredstva za isplatu naknada 
propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Vrbovca. Isplatu 
naknada, dnevnica i troškova propisanih ovom Odlukom obavlja odjel nadležan za poslove 
financija.  Stupanjem na snagu donesene Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad 
članova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 18/09, 
35-II/14 i 15/17). Donesena Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku 
Zagrebačke županije“.  
 
Odluka o naknadama za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i 
savjetodavnih tijela KLASA: 021-05/17-01/30; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio 
ovog Zapisnika.  
 
 
 
 
 
 



Točka 3. 
Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu 

 šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovca 
 
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja iznijela je Prijedlog Odbora kojim se predlaže da 
se u Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovca imenuju: 
Darko Rabudić – za predsjednika, Robert Đuranec – za zamjenika predsjednika, Miljenko 
Tumpak – za člana, Jasna Cvetek-Kolić – za članicu, Marijan Prevarek – za člana, Ivan 
Komanović – za zamjenika člana, Damir Pejaković – za zamjenika člana i Martina Pankretić – 
za zamjenicu člana. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: gradonačelnik, vijećnik 
Tihomir Antolković, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović, vijećnik Damir 
Tomljenović i vijećnik Vjekoslav Smolec. Po provedenoj raspravi jednoglasno je doneseno 
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Grada Vrbovca kojim se u Povjerenstvo imenuju: Darko Rabudić, inž. poljoprivrede, viši 
referent za poljoprivredu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo - za 
predsjednika, Robert Đuranec, inž. poljoprivrede, zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovca - 
za zamjenika predsjednika, Miljenko Tumpak,  OPG Miljenko Tumpak (Poljana) – za člana,  
Jasna Cvetek-Kolić,  ing. građ., voditeljica OJ održavanja nerazvrstanih cesta, zimske službe i 
investicija Komunalca Vrbovec d.o.o. – za članicu i Marijan Prevarek, OPG Marijan Prevarek 
(Vrhovec) – za člana, dok se za zamjenike članova imenuju: Ivan Komanović, upravni 
referent za geodetske poslove Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, 
Damir Pejaković, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik (stočarstvo) Savjetodavne službe i 
Martina Pankretić, oec., stručni referent za poljoprivredu Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od 
četiri godine. Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o 
zaštiti od elementarnih nepogoda. Rješenjem je određeno da stručne i administrativne 
poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo.  
Stupanjem na snagu donesenog Rješenja dosadašnji članovi Povjerenstva za procjenu šteta 
od elementarnih nepogoda imenovani Rješenjem KLASA: 021-06/13-01/18; URBROJ: 
238/32-01/01-13-1 razrješuju se dužnosti. Doneseno Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“. 
 

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Grada Vrbovca KLASA: 021-06/17-01/18; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

 
Točka 4. 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2016. godinu: 
 

a) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec  
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec za 
2016. godinu podnio je predsjednik Zajednice Ivor Koretić. Provedena je opširna rasprava u 
kojoj su sudjelovali: vijećnik Darko Dananić, vijećnik Dražen Sudinec, vijećnik Tihomir 
Antolković, vijećnik Damir Tomljenović, predsjednik GZŠU Vrbovec, gradonačelnik, 
predsjednik Vijeća, pročelnik UO za društvene djelatnosti i vijećnik Mijo Mijatović. Po 



provedenoj raspravi Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske zajednice športskih 
udruga Vrbovec za 2016. godinu primljeno je na znanje.  
 
Zaključak KLASA: 021-06/17-01/19; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca  
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca za 2016. 
godinu podnio je predsjednik Slavko Povrlišek. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: 
predsjednik Vijeća, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca, vijećnik Marko 
Belošević i vijećnik Damir Fašaić. Po provedenoj raspravi Izvješće o radu i financijskom 
poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca za 2016. godinu primljeno je na znanje.  
 
Zaključak KLASA: 021-06/17-01/20; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

c) Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec  
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec za 2016. 
godinu podnijela je ravnateljica Jelena Mucko. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: 
vijećnik Marko Belošević, vijećnik Mijo Mijatović, vijećnik Damir Fašaić i predsjednik Vijeća. 
Nakon provedena rasprave Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog društva 
Crvenog križa Vrbovec za 2016. godinu primljeno je na znanje.  
 
Zaključak KLASA: 021-06/17-01/21; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 
 

d) Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva „Petar Zrinski“ Vrbovec 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju HKUD-a „Petar Zrinski“ Vrbovec za 2016. godinu 
podnio je predsjednik Tomislav Vuljanković. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali 
potpredsjednik Vijeća Hrvoje Herček i predsjednik HKUD-a „Petar Zrinski. Nakon provedene 
rasprave primljeno je na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju HKUD-a „Petar 
Zrinski“ Vrbovec za 2016. godinu. 
 
Zaključka KLASA: 021-06/17-01/22; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

e) Limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec za 2016. 
godinu podnio je gospodin Ivan Fukat. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik 
Damir Fašaić i gospodin Ivan Fukat. Nakon rasprave primljeno je na znanje Izvješće o radu i 
financijskom poslovanju Limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec za 2016. godinu. 
 

Zaključak KLASA: 021-06/17-01/23; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  



 
f) Udruge za pomoć djeci sa posebnim potrebama „Naši snovi“ 

 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama 
„Naši snovi“ za 2016. godinu podnio je predsjednik Dražen Jurić. Potrebe za raspravom nije 
bilo. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama 
„Naši snovi“ za 2016. godinu primljeno je na znanje.  
 

Zaključak KLASA: 021-06/17-01/24; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 
 

g) Udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Vrbovec  

 
Izvješće o radu i financijskom poslovanju Udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida 
Domovinskog rata Vrbovec za 2016. godinu podnio je predsjednik Damir Majstorović. 
Potrebe za raspravom nije bilo. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Udruge Hrvatskih 
ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Vrbovec za 2016. godinu primljeno je na znanje.  
 
Zaključak KLASA: 021-06/17-01/25; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

h) Hrvatskog časničkog zbora Vrbovec  
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog časničkog zbora Vrbovec za 2016. 
godinu podnio je predsjednik Branko Gačak.  Potrebe za raspravom nije bilo. Izvješće o radu 
i financijskom poslovanju Hrvatskog časničkog zbora Vrbovec za 2016. godinu primljeno je 
na znanje.  
 

Zaključak KLASA: 021-06/17-01/26; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 
 

Točka 5. 

Prijedlozi i mišljenja 
 

Vijećnik Damir Fašaić predložio je da se vijećnike obavještava u kojem broju Glasnika 
Zagrebačke županije su objavljeni akti Vijeća. Provedena je rasprava između vijećnika, 
predsjednika Vijeća i predstojnice Ureda gradonačelnika.  
 
Obzirom da daljnje potrebe za raspravom pod ovom točkom nije bilo, predsjednik Vijeća je 
zaključio 3. sjednicu Vijeća u 21.25 sati.  
 
 

Zapisničar 

Katarina Škudar-Vincek 
Predsjednik Vijeća 

Dejan Jaić, dr. med. vet. 
 


