
Z A P I S N I K 
s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 09. listopada 2017. godine u Velikoj 

vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 18.00 sati 
 
Sjednica Vijeća je javna.  
 
Predsjedavajući Vijećem: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
 
Zapisničar: Katarina Škudar-Vincek 
 
Nazočni vijećnici: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović i Hrvoje Herček – 
potpredsjednici Vijeća, Maja Novosel, Vlado Mesnik, Tihomir Antolković, Damir Fašaić, 
Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Mijo Mijatović, Dražen Sudinec, Stjepan 
Grošanić, Marko Belošević, Darko Dananić, Stjepan Tvorić i Vjekoslav Smolec  
 
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, Davor Lujić – viši stručni suradnik za projekte i javnu nabavu, građani i 
predstavnici medija 
 
 
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 3. sjednice Gradskog vijeća. Predsjednik Kluba vijećnika 
HDZ-a Mijo Mijatović iznio je da nije dobio predmetni Zapisnik. Također je konstatirano da 
dio vijećnika nije dobio Zapisnik s 3. sjednice te se po provedenoj raspravi konstatiralo da svi 
vijećnici nisu dobili Zapisnik s 3. sjednice i da će se verifikacija istog održati na slijedećoj 
sjednici. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu po predloženom Dnevnom redu. Obzirom da 
potrebe za raspravom nije bilo Dnevni red utvrđen je te glasi  

 

D N E V N I   R E D  
 

AKTUALNI SAT  
 

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 
razdoblje od 01.01. do 30.06. 2017. godine  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije   

 
2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 
3. Donošenje:  

a) Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 



komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu 
b) Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu  
c) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grad Vrbovca za 2017. 

godinu 
d) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 

Vrbovca za 2017. godinu 
e) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu 

Grada Vrbovca za 2017. godinu 
f) Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu 

Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca i Civilne zaštite za 2017. godinu  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelji: Đuro Turk – pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo (a-b)  
                     Tomica Pisačić – pročelnik UO za društvene djelatnosti (c-f) 

 
4. Donošenje Odluke o refinanciranju dugoročnog kredita Grada Vrbovca  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije  

 
5. Donošenje Odluke o Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovca  

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

 
6. Donošenje Odluke o mreži osnovnih škola Grada Vrbovca  

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

 
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Tomica Pisačić – pročelnik UO za društvene djelatnosti  
 

8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanju dužnosti 
mrtvozornika za područje grada Vrbovca  

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

 
9. Informacija o stanju projekta dogradnje Gradskog stadiona  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Davor Lujić – viši stručni suradnik za projekte i javnu nabavu  

 
10. Prijedlozi i mišljenja  

 
 

 

 

 



AKTUALNI SAT 
 
I STJEPAN GROŠANIĆ – HSS 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da je izdan 
nalog za uništavanje ambrozije na jednoj parceli u Poljanskom Lugu. Vijećnika zanima zašto 
je samo ta predmetna parcela pokošena dok ostale parcele oko nje nisu. Vijećnik je iznio da 
ako za jedne vrijedi odluka, da bi tada trebala vrijediti za sve i da bi svi trebali poštivati 
odluku o uništavanju ambrozije. Po drugom pitanju vijećnika zanima zašto neće biti isplata 
božićnica za umirovljenike ove godine. Vijećnik je iznio da se uvijek štedi na najslabijoj 
populaciji te je izrazio žaljenje što oni s mirovinom ispod 2.000,00 kuna neće dobiti 
božićnicu. Također je iznio da će radi iznesenog biti suzdržan kod donošenja rebalansa 
Proračuna.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da je Grad samo izdao nalog da se ambrozija 
uklanja s obraslih poljoprivrednih i građevinskih površina te da nisu poduzimane nikakve 
akcije vezane uz košnju ambrozije. Gradonačelnik je nadalje iznio da se počeo uvoditi red na 
zapuštenim građevinskim zemljištima. Gradonačelnik je obrazložio da se još uvijek 
usuglašava procedura i da se radi po prijavama. Gradonačelnik je izvijestio da je do sada 
odrađena jedna košnja i to u Ulici Ivana Gorana Kovačića. Gradonačelnik je iznio da se 
zaključilo da je cijena radova bila previsoka te je izdan nalog Komunalcu Vrbovec da se 
smanji račun za košnju. Gradonačelnik je izvijestio da je na kraju račun za košnju iznosio 
7.500,00 kuna. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se dugo razmatrala 
mogućnost isplate božićnice umirovljenicima, ali da je realno kako sredstava za to nema u 
Proračunu. Potom je iznio da je gospodin Bregović uzeo božićnice umirovljenicima ostavivši 
minus u blagajni. Gradonačelnik je utvrdio da se radi o Proračunu bivšeg gradonačelnika te 
da on nije osigurano novac za božićnice.  
 
Vijećnik je izrazio nezadovoljstvo odgovorima.  
 
 
II MAJA NOVOSEL – SDP 
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnica je iznijela da su 
počele ozbiljne pripreme za ljetovanje u Nerezinama te da se sastalo Povjerenstvo. Vijećnicu 
zanima u kojoj je to fazi i što se odlučio. Po drugom pitanju vijećnica je iznijela da postoji 
potreba za dodatnim logopedom te ju zanima što se poduzelo po tom pitanju.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se problem logopeda rješava na ovom 
Vijeću gdje se očekuje izglasavanje odluke o zapošljavanju logopeda u Dječjem vrtiću 
Vrbovec. Potom je obrazložio da za djecu koja ne pohađaju Dječji vrtić Vrbovec su osigurane 
usluge u Kabinetu Blaži gdje Grad osigurava sufinanciranje u iznosu od 50 %. Po prvom 
pitanju gradonačelnik je odgovorio da se intenzivno radi te da su gotova dva projekta, jedan 
vrijedan 500.000,00 kuna, a drugi 750.000,00 kuna. Nadalje je iznio da će se Povjerenstvo 
ovih dana ponovno sastati i da će se tada donijeti konačna odluka o Nerezinama.  
 
Vijećnica je zadovoljna odgovorima.  



 
III MARKO BELOŠEVIĆ – HSS 
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da je puno ljudi zbunjeno 
novim načinom prikupljanja papira i plastike. Vijećnika zanima zašto je Komunalac Vrbovec 
krenuo u zajedničko prikupljanje navedenog otpada.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je obrazložio da prikupljanje otpada nije isplativa djelatnosti. Iznio je da 
Komunalac na prodaji papira zaradi oko 8.000,00 kuna mjesečno, a plastiku ne mogu 
prodavati već moraju platiti njezino zbrinjavanje. Gradonačelnik je iznio da je trošak 
prikupljanja plastike i papira oko 70.000,00 kuna te da će zajedničkim prikupljanje trošak biti 
oko 35.000,00 kuna. Gradonačelnik je iznio da će ušteda na godišnjoj razini biti oko 
400.000,00 kuna za prikupljanje papira i plastike te da će se isto razdvajati na Beljavinama. 
Gradonačelnik je nadalje izvijestio da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
raspisuje natječaj za nabavu kamiona u studenom te je u planu da se ostvare sredstva i kupi 
kamion za otpad s dvije komore kako se ne bi miješao otpad.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
IV VLADO MESNIK – SDP 
Vijećnik je zamolio gradonačelnika da pojasni kakvo je stanje u Razvojnoj agenciji Grada 
Vrbovca obzirom da je ravnatelj Stjepan Krklec podnio neopozivu ostavku.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je Grad Vrbovec pokrenuo ove godine suradnju s 
konzultantima koji su pripremili dva projekta za Nerezine. Gradonačelnik smatra da je to 
gospodina Krkleca valjda uvrijedilo. Gradonačelnik je iznio da je na sastancima koje je održao 
s njim naznačio da slobodno predloži projekte koje smatra važnima. Gradonačelnik je 
obrazložio kako je odlučio da će kroz godinu dana odrediti tko bolje radi, konzultanti ili RAG. 
Gradonačelnik je iznio da mu je također rekao da će ga zaposliti u Gradu ukoliko se RAG 
zatvori.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
V FRANJO SIMIĆ – HSU  
Vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje vezano je za Nerezine. Vijećnika zanima da li se 
već znaju najbolji modeli upravljanja tim vrijednim gradskim resursom. Po drugom pitanju 
vijećnika zanima što se događa s radovima na spoju Ulice Brdo s novim nadvožnjakom uz 
gradsko groblje. Vijećnik je iznio da se gradonačelnik u međuvremenu sastao s izvođačem 
radova te da im je zadan rok do 10. listopada za završetak istih. Vijećnik je iznio kako je 
vidljivo da to neće biti moguće. Vijećnika zanima koje mehanizme ima gradonačelnik da 
požuri te radove obzirom da je pred vratima blagdan Svih Svetih.  
 
 
 



Denis Kralj – gradonačelnik  
Po drugom pitanju gradonačelnik je iznio da je jutros bio na gradilištu nadvožnjaka te je 
naglasio kako se radi o velikom problemu. Gradonačelnik je istaknuo da se rokovi završetka 
radova stalno odgađaju te da ih je na sastanku krajem rujna zamolio da saniraju barem prilaz 
i parking kod groblja kako bi građani mogli za vrijeme Svih Svetih dolaziti na groblje. 
Gradonačelnik je nadalje iznio kako ima saznanja da radnici Hidroelektre spremaju štrajk 
ukoliko im se ne isplati plaća za kolovoz. Gradonačelnik je naveo kako će biti još gore, a 
ukoliko im se i isplati plaća, vidljivo je kako nemaju dovoljno materijala za rad. 
Gradonačelnik je iznio da im se već nekoliko puta prijetilo da će se blokirati prolaz kroz grad 
ukoliko se nastavi s ovakvim stanjem. Gradonačelnik je izvijestio da se razgovaralo i s 
investitorom, HŽ Infrastrukturom koji su iznijeli da oni imaju još veći problem obzirom da se 
radi izgradnje nadvožnjaka u Vrbovcu kasni s cijelim projektom izgradnje drugog kolosijeka.  
Gradonačelnik je izvijestio da je jedno od rješenja da se angažira novog izvođača radova na 
nadvožnjaku, ali u HŽ Infrastrukturi tvrde da bi to produljilo vrijeme radova na još barem 
šest mjeseci do godinu dana. Gradonačelnik je iznio kako Grad nema mogućnosti prisiliti 
izvođača na završetak radova. Gradonačelnik je nadalje iznio kako jedino što se može je da 
se bude u svakodnevnom kontaktu s njima. Gradonačelnik je po prvom pitanju vijećnika 
odgovorio da će obavijestiti javnost kada se odluči o najboljem modelu upravljanja 
odmaralištima. Gradonačelnik je iznio da će odmarališta slijedeće godine sigurno raditi.  
 
Vijećnik nije izrazio zadovoljstvo odgovorima.  
 
 
VI DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da je 
gradonačelnik često u predizbornoj kampanji govorio o nezakonitim radnjama u gradu te ga 
zanima koje su to radnje ili neka odgovori kada će to barem moći reći. Po drugom pitanju 
vijećnika zanima što je s projektom kružnog toka kod Konzuma.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je od USKOK-a zatražio da pojasne što se 
događa s istragama koje su provedene prošle godine u Gradu. Također je postavljeno 
pitanje da se pojasni u kojoj su fazi. Gradonačelnik je iznio kako su oni odgovorili da o tome 
ne mogu davati informacije. Vezano za druge nezakonitosti, više će se znati kada će revizija 
koja je angažirana utvrdi analizu stanja u Gradu. Po drugom pitanju gradonačelnik je 
odgovorio da je s projektantima kružnog toka kod Konzuma odrađeno nekoliko sastanaka na 
kojima je naglašeno kako projekt i financiranje idu prema planu, ali se na zadnjem sastanku 
dogodio obrat. Gradonačelnik je obrazložio kako će oni izraditi projekt, ali neće financirati 
izgradnju jer se radi o županijskoj cesti. Gradonačelnik je izvijestio da traju pregovori oko 
financiranja kružnog toka.  
 
Vijećnik je izrazio nezadovoljstvo odgovorima.  
 
 
VII VJEKOSLAV SMOLEC – SDP 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnika zanima da li će se kada se bude 
završavala cesta s nadvožnjakom prema Kolodvorskoj ulici, sanirati Kolodvorska obzirom da 



je dosta oštećena. Po drugom pitanju vijećnika zanima da li dimenzije kod kružnog toka kod 
INA benzinske postaje ostaju iste kao što su bile i prije.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je šokiran kada je vidio da u na kružnom 
toku rubnjaci stavljeni izvana. Potom je obrazložio da Grad nije investitor i da su im upućeni 
prigovori, te se za sada ne zna kakve će dimenzije biti na kraju sanacije. Po prvom pitanju 
gradonačelnik je odgovorio da se radi o županijskoj cesti te da Grad s Hidroelektrom 
potpisuje ugovore o sanaciji samo za ceste koje su u vlasništvu Grada. Gradonačelnik je 
izvijestio da je sanacija dogovorena za Ulicu Antuna Mihanovića.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
VIII STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da bi bilo dobro da se još 
jednom pojasni stanje s kružnim tokom kod benzinske jer puno građana smatra da se radi o 
gradskom projektu. Drugo pitanje vezano je za zapadni dio grada, ima dosta upita vezano uz 
izlaz na županijsku cestu između Peskovca i Samoborca. Vijećnika zanima da li postoji 
mogućnost da se to riješi obzirom da prema tom izlazu gravitira oko 1500 ljudi.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je po drugom pitanju odgovorio da je izlaz Negovec – Samoborec bio 
predmet razgovora na zadnjem sastanku s Hrvatskim cestama gdje je saznao da takav 
projekt ne postoji. Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da su investitori Hrvatske 
ceste, oni su projektirali kružni tok, platili i oni ga saniraju.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
IX DRAŽEN SUDINEC – REFORMISTI  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za čišćenje 
zapuštenog zemljišta u Ulici Ivana Gorana Kovačića. Vijećnika zanima temeljem kojeg zakona 
ili naputka je Grad ušao u privatan posjed odnosno angažirao Komunalac koji je napravio 
trošak u iznosu od 7.600,00 kuna. Vijećnika zanima tko će to platiti. Vijećnik smatra da je 
došlo do određenih pogrešaka u postupku. Po drugom pitanju vijećnik je iznio da je 
gradonačelnik najavio promjene ljudi u gradskoj upravi. Iznio je da je prošli puta prozvao 
gospodina Dejana Jaića, gospođu Jasnu Benedik i gospodina Hrvoja Herčeka. Nadalje je iznio 
kako je čuo da gradonačelnik planira jedinstveni upravi odjel. Također je iznio da je Razvojna 
agencija Grada Vrbovca ušla u Grad bez obzira da Zakon o agencijama koji stupa na snagu 
01. siječnja 2018. godine te se spominju tri imena za novog ravnatelja i to gospođe Maje 
Novosel, gospođe Lidije Škaro i gospođe Ivane Žunić. Vijećnika zanima koliko ima istine u 
svemu iznesenom.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je vijećnik kada bio na čelu Komunalca 
Vrbovec zapošljavao ljude šakom i kapom, radi se o nekih 14 ljudi. Gradonačelnik je iznio da 



se vijećnik vara ako misli da on ima spisak ljudi koje će zaposliti. Gradonačelnik je nadalje 
iznio da vijećnik šalje za Grad zahtjeva za pristup informacijama u kojim pita zašto u 
Komunalcu rade ljudi koje je on zaposlio. Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se 
radi o uvođenju reda te da će Grad nešto platiti, a nešto će platiti građani. Gradonačelnik je 
odgovorio da će reda u Vrbovcu biti.  
 
Vijećnik je izrazio nezadovoljstvo odgovorima.  
 
 
X DAMIR FAŠAIĆ – HDZ 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da je bilo 
govora o angažiranju konzultanata za pripremu projekata za EU fondove. Vijećnik je iznio da 
Grad ima Razvojnu agenciju koja je do sada uspješno pripremala i aplicirala nekoliko 
projekata te su ostvarene potpore i sufinanciranje za svoj rad. Vijećnik je iznio da se sada 
uzimaju vanjski konzultanti zbog čega je ravnatelj dao otkaz te ga je gradonačelnik 
izbjegavao angažirati na projektima za EU fondove. Vijećnik je iznio da postoji i Regionalna 
razvojna agencija Zagrebačke županije kojoj je Grad suosnivač te ju Grad može besplatno 
angažirati. Vijećnika zanima koji je razloga angažiranja vanjskih konzultanata. Vijećnik je 
iznio da su konzultanti angažirani bez provođenja javnog natječaja. Drugo pitanje vezano je 
za smjenu direktora Radio Vrbovca. Vijećnik je iznio da ne zna zašto je direktor smijenjen te 
da je bilo riječi o protokolarnim pogreškama za vrijeme trajanja manifestacije Kaj su jeli naši 
stari što nema nikakve veze s mjesto direktora. Vijećnika zanima zašto je direktor smijenjen i 
tko ga je smijenio. Vijećnik smatra da je to važno znati ukoliko bivši direktor pokrene tužbu 
zbog nezakonite smjene.   
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da je vijećnik bio 12 godina na vlasti i zašto 
tada nije radio s Regionalnom razvojnom agencijom. Gradonačelnik smatra da će s njima s 
vremenom uspostaviti suradnju. Gradonačelnik je nadalje obrazložio da s konzultantima još 
nije sklopljen ugovor jer bi to bilo protuzakonito te će ih angažirati nakon donošenja 
rebalansa. Gradonačelnik je vezano uz gospodina Krkleca odgovorio da je njemu objašnjeno 
da može predložiti bilo kakav projekt, ali on nije došao ni s čim nego je dao ostavku. 
Gradonačelnik je obrazložio da je njemu do sada politika nametala projekte koji nisu mogli 
proći na natječajima. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da ne želi ništa loše 
govoriti o gospodinu Želimiru Štefanoviću. Gradonačelnik je objasnio da je on šest godina 
radio s voditeljicom Barbarom Kolar koja je najbolja voditeljica u Hrvatskoj te iznio kako ona 
nije za direktoricu. Gradonačelnik je iznio da je gospodin Želimir Štefanović najbolji voditelj u 
Vrbovcu, ali nije za direktora. Gradonačelnik je iznio da ne razumije zašto vijećnik sugerira 
da se radi o nezakonitoj smjeni, te utvrdio da su tako stvari rađene prije, a sada se tako ne 
radi.  
 
Vijećnik je izrazio nezadovoljstvo odgovorima.  
 
 
XI DARKO DANANIĆ – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za obilazne pravce 
koji su vezani za izgradnju nadvožnjaka. Vijećnik je iznio da sada dolazi do problema kod 



željezničke stanice obzirom da se s jedne strane parkiraju autobusi, a s druge strane osobni 
automobili. Vijećnik smatra da je to zakonom zabranjeno te je zatražio informaciju što se 
poduzima po tom pitanju. Po drugom pitanju vijećnika zanima postoji li mogućnost za 
dodatnim parkirališnim mjestima kod pošte u Vrbovcu obzirom da se tamo nalazi samo 
jedno parkirališno mjesto.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je dao nalog gradskim službama da se na 
izlazu Ulice Petra Preradovića postavi znak o zabrani parkiranja. Gradonačelnik je izvijestio 
da je postupak u realizaciji te da će uskoro biti realiziran jer je to zatraženo prije dva tjedna. 
Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se oko pošte nalazi zeleni pojas i nije za to 
da se uništava zelenilo zbog parkirnih površina. Gradonačelnik je iznio da ukoliko vijećnik želi 
da se može održati tematska sjednica o naplati parkiranja i da se može razmotriti i ta 
mogućnost.  
 
Đuro Turk – pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo  
Pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo odgovorio je vijećniku po prvom 
pitanju da je dogovoreno s HŽ Infrastrukturom da će se uskoro urediti dio ceste i prostor 
prema željezničkom kolodvoru tako da će autobusi prometovati po Kolodvorskoj ulici i 
putnici će izlaziti na kolodvoru, a ne na cestu. Vezano uz zabranu parkiranja i zaustavljanja 
pročelnik je odgovorio da ljudi nemaju gdje parkirati te da od 400 automobila, 200 bi ih 
svakog dana bilo u prekršaju. Pročelnik je nadalje iznio da je s Županijskim cestama 
dogovoreno postavljanje dva prometna znaka o zabrani parkiranja kod raskrižja.  
 
Vijećnik nije izrazio zadovoljstvo odgovorima.  
 
 
XII ŠTEFICA FINTIĆ – HDZ 
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnica je iznijela da su 
se poljoprivrednici Vrbovca ovih dana sastali s predstavnicima Podravke te ju zanima što je 
poduzeto po pitanju kooperacije s Podravkom. Po drugom pitanju vijećnicu zanima što je s 
gradnjom željezničke stanice u Lonjici.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je po drugom pitanju odgovorio da je on pokrenuo temu gradnje željezničke 
stanice u Lonjici. Nadalje je izvijestio da je poslan dopis u HŽ Infrastrukturu u kojem je 
traženo da se na mjestu sadašnjeg prijelaza preko pruge izgradi stanica. Gradonačelnik je 
iznio da se prema projektu tamo treba graditi pothodnik te da stanica ne bi puno koštala. 
Gradonačelnik je obrazložio da čeka odgovor i da će ustrajati na zahtjevu za izgradnju 
stanice. Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je na predavanju Podravke bilo 20-
ak poljoprivrednika te se nada da će neki od njih uspostaviti kooperaciju s Podravkom.  
 
Vijećnica nije izrazila zadovoljstvo odgovorima.  
 
 
 
 



XIII TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP 
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku koje je vezano za pristupnu cestu do 
groblja u Gornjem Tkalcu. Vijećnik je iznio kako su mještani revoltirani što to još nitko nije 
napravio. Vijećnika zanima kada se može očekivati uređenje te ceste.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je gradskim službama dan zadatak da izdvoje ceste koje će 
sljedeće godine konkurirati na Mjeru 7.2.2. za što će natječaj biti raspisan u veljači 2018. 
godine. Gradonačelnik je iznio da su uzete u obzir one ceste gdje će biti riješeni imovinsko-
pravni odnosi i gdje će biti moguće napraviti projekt do veljače. Gradonačelnik smatra da se 
najpovoljnijom za to čini cesta u Tkalcu za koju će se pokušati osigurati sredstva, a kako bi 
građani nesmetano mogli doći do groblja.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
XIV MIJO MIJATOVIĆ – HDZ  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom vijećnik je iznio kako bi htio čuti 
gradonačelnikovo odgovor o jednoj neprovjerenoj informaciji. Vijećnik je iznio da je čuo 
kako se u Komunalcu Vrbovec angažira vanjski suradnik za naplatu nenaplaćenih potražanja. 
Vijećnika zanima da li je to istina. Po drugom pitanju vijećnika zanima u kojoj je fazi izgradnja 
autobusnog stajališta na županijskoj cesti između Luke i Novog Sela.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da mu je drago što se vijećnik brine za 
Komunalac obzirom da je tamo bio zaposlen kao gradski vijećnik u gradskoj firmi. 
Gradonačelnik je odgovorio da na zadnjem računu kojeg je primio za smeće piše kako je 
Komunalac angažirao tvrtku koju im vodi naplatu potraživanja. Gradonačelnik je objasnio da 
se radi o odluci novog direktora. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je mjesni 
odbor stanicu u Luki porušio u jeku predizborne kampanje misleći da će se graditi nova. 
Gradonačelnik je iznio da je vijećniku završio mandat, a djeca stoje na kiši. Gradonačelnik je 
iznio da je osigurana nadstrešnica za Luku te je predan zahtjev Županijskoj upravi za cesta da 
se napravi projekt jer se bez tog projekta ista ne može postaviti.  
 
Vijećnik je izrazio nezadovoljstvo odgovorima.  
 
 
XV HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnika zanima u kojoj je 
fazi iscrtavanje parkinga u Ulici 7. svibnja. Drugo pitanje vezano je uz izgradnju nogostupa 
kod INA benzinske postaje prema policiji. Vijećnik je iznio da njega kao biciklista smeta dio s 
biciklističkom stazom. Vijećnik je iznio da je nogostup u svom profilu smanjen te je uži za 
metar i biciklističke staze neće biti. Vijećnik je zatražio gradonačelnikov osvrt po tom pitanju.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je u Ulici 7. svibnja napravlje nogostup s 
obje strane te da automobili nemaju više gdje parkirati. Gradonačelnik je iznio da se moralo 



postupiti po projektu i ulicu pretvoriti u jednosmjernu s parkirnim mjestima. Nadalje je iznio 
da s tim nije zadovoljan. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da taj dio nogostupa 
u Zagrebačkoj rade i financiraju Hrvatske ceste.  
 
Vijećnik nije izrazio zadovoljstvo odgovorima.  
 
 
XVI STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je uz novu cestu prema 
naselju Brčevec. Vijećnik je iznio da se očekivalo kako nakon rješavanja donjeg dijela naselja 
više Brčevec neće biti pod vodom, ali to nije tako. Vijećnika zanima što je dogovoreno s 
Hidroelektrom vezano uz tu cestu. Po drugom pitanju vijećnika zanima koji je konkretan 
prijedlog gradonačelnika za unapređenje kvalitete života u Vrbovcu, koji je njegov izborni 
projekt kojeg će ostvariti u sljedećoj godini.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da postoji veliki problem u Brčevcu s 
poplavama te je nakon posljednjeg prelijevanja vode održan sastanak s Hidroelektrom koji je 
urodio plodom. Utvrđeno je da je jedna šahta bila previsoka i da je dijelom bila začepljena te 
je isto i sanirano. Gradonačelnik je iznio da će se ostali problemi rješavati u hodu. Po drugom 
pitanju gradonačelnik je odgovorio da sa svojim suradnicima svakodnevno rješava probleme 
Grada. Gradonačelnik je iznio da nitko u svojem programu nije imao reprogram kredita koje 
Grad otplaćuje od 1998. godine što je njemu palo na pamet i tu će se uštedjeti 500.000,00 
kuna. Gradonačelnik je iznio da neće obećavati jedan veliki projekt, ali obećava više manjih 
što će se vidjeti u proračunu.  
 
Vijećnik je izrazio zadovoljstvo dogovorima.  
 
 
XVII DEJAN JAIĆ – HSS  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da je nedavno održan 
sastanak s predstavnicima mjesnih odbora. Vijećnik je iznio da je na sastanku istaknuto niz 
pitanja o infrastrukturnim problemima, a o kojima se i na Vijeću raspravlja. Vijećnika zanima 
da li će se gradonačelnik odazvati pozivima predsjednika mjesnih odbora da izađe na teren 
kako bi i sam vidio s kakvim se problemima oni susreću. Po drugom pitanju vijećnika zanima 
da i Veterinarska stanica Vrbovec ima ugovor s Gradom o zbrinjavanju pasa lutalica. Vijećnik 
je iznio da je ovih dana donesen novi Zakon o dobrobiti životinja te se sve više promoviraju 
no kill skloništa koja brinu o takvim psima. Vijećnik je dao prijedlog da Grad pokrene takvo 
sklonište za ovo područje Zagrebačke županije.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da je on stalno na terenu, gdje god se pojavi 
problem. Nadalje je iznio da s komunalnim redarom obilazi teren i može uzeti u obzir 
prijedlog da se i predstavnici mjesnih odbora uključe u to. Po drugom pitanju gradonačelnik 
smatra da se radi o dobroj ideji i prihvaća inicijativu vijećnika.  
 
Vijećnik je izrazio zadovoljstvo odgovorima.  



 
Aktualni sat trajao je do 19.18 sati.  
 

 

Točka 1. 
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca  

za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2017. godine 
 

Pročelnica Upravnog odjela za financije obrazložila je predmetni Prijedlog. Predsjednik 
Odbora za financije Darko Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 
01.01. do 30.06. 2017. godine. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Dražen 
Sudinec, pročelnica Upravnog odjela za financije, gradonačelnik, predsjednik Gradskog 
vijeća. (U tijeku rasprave sjednicu su napustili vijećnik Hrvoje Herček i vijećnik Darko 
Dananić.) Vijećnik Dražen Sudinec iznio je da se pokreće pitanje protuzakonitosti Prijedloga 
obzirom na probleme koje je već u nekoliko navrata gradonačelnik upozoravao, a odnose se 
na probijanje stavki Proračuna. Upozorio je na odredbe članka 125. Zakona o proračunu te 
predlaže da se ne donosi Prijedlog već da se pokrene proračunski nadzor. Vijećnik traži 
očitovanje gradonačelnika da li je što pokrenuo po tom problemu te mišljenje pročelnice 
Upravnog odjela za financije vezano za izvršenje Proračuna, a predsjednika Odbora za 
financije vezano za davanje pozitivnog mišljenja na Prijedlog. Pročelnica Upravnog odjela za 
financije očitovale se da su određene stavke Proračuna probijene. Gradonačelnik se 
očitovao da čeka nalaz revizije te da će sukladno tome poduzeti daljnje radnje. Obzirom da 
predsjednik Odbora za financije nije prisutan sjednici, predsjednik Vijeća odgovorio je 
vijećniku da će mu prenijeti zatraženo te da će dobiti pismeni odgovor. Vijećnik Dražen 
Sudinec iznio da ova točka direktno dalje utječe na ostale točke Dnevnog reda te da neće 
sudjelovati u daljnjem nastavku sjednice.  Potom je predsjednik Vijeća dao je na glasovanje 
predmetni Prijedlog. Sa 14 (četrnaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom 
usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. 
do 30.06. 2017. godine.  
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. do 30.06. 
2017. godine KLASA: 400-05/17-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

 
Točka 2. 

Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu 
 
Obrazloženje Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu dao je 
gradonačelnik. Gradonačelnik je također obrazložio dodatak Prijedlogu I. izmjena i dopuna 
Proračuna kojim se dodaju novi projekti i to na rashodovnoj strani u razdjelu 004 – Upravni 
odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, glava – komunalna infrastruktura – A12 
1001K100005 – projektiranje nerazvrstane ceste u Gornjem taksu – 81.525,00 kn – izvori 
financiranja na prihodovnoj strani – 85 % iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – 
69.381,25 kn te 15 % vlastitih sredstava – opći prihodi i primici – 12.243,74 kn. Također se 
dodaje glava – upravljanje imovinom – A09 1007K1000009 – projektiranje objekata javne 
namjene u Lonjici – 110.000,00 kn – izvori financiranja na prihodovnoj strani – 85 % iz 



Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Eu – 93.500,00 kn te 15 % vlastitih sredstava – 
opći prihodi i primici – 16.500,00 kn. Dodatak postaje sastavni dio Prijedloga. (U tijeku 
obrazloženja gradonačelnika sjednici se vratio vijećnik Darko Dananić.) Pročelnica Upravnog 
odjela za financije dala je dopunsko obrazloženje. 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 Fašaić, gradonačelnik, predsjednik Vijeća, 
pročelnica Upravnog odjela za financije, vijećnik Stjepan Tvorić, vijećnik Damir Tomljenović, 
predsjednik Kluba vijećnika HSS-a Marko Belošević, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo 
Mijatović i vijećnik Darko Dananić. (U tijeku rasprave sjednicu je napustio vijećnik Dražen 
Sudinec, a sjednici se vratio vijećnik Hrvoje Herček.) Nakon provedene rasprave predsjednik 
Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2017. 
godinu. Sa 9 (devet) glasova „za“, 3 (tri) „suzdržana“ glasa i 4 (četiri) glasa „protiv“ donesene 
su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu.  
 
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 400-06/16-01/02; 
URBROJ: 238/32-01/01-17-2 sastavni su dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 3. 
Donošenje: 

a) Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu 

b) Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu  

c) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grad Vrbovca za 2017. 
godinu 

d) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 
Grada Vrbovca za 2017. godinu 

e) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu 
Grada Vrbovca za 2017. godinu 

f) Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu 
Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca i Civilne zaštite za 2017. godinu  

 
Obrazloženje Prijedloga pod a) i b) podnio je pročelnik Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti i gospodarstvo koji je između ostalog iznio da se mijenja Prijedlog Odluke o 
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Vrbovca za 2017. godinu sukladno usvojenom dodatku iz prethodne točke. 
Obrazloženje Prijedloga od c) do f) podnio je pročelnik Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti. (U tijeku obrazloženja sjednicu je napustio vijećnik Franjo Simić.) Pod ovom 
točkom raspravljala je vijećnica Maja Novosel. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje sve 
Prijedloge predmetne točke. Sa 10 (deset) glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ usvojeni su svi 
prijedlozi.  
 
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 361-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-3, I. izmjene i 
dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu 
KLASA: 363-05/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-2, I. Izmjene i dopune Programa javnih 



potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 238/32-
01/01-17-2, II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 
Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 550-01/16-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-3, I. Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, djelatnosti dadilje i školstvu Grada 
Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 602-01/16-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-2, Odluka o I. 
izmjena i dopunama Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice u vatrogastvu i Civilne 
zaštite Grada Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 402-03/16-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-17-
2 sastavni su dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 4. 

Donošenje Odluke o refinanciranju dugoročnog kredita Grada Vrbovca 
 

Pročelnica Upravnog odjela za financije obrazložila je predmetni Prijedlog. (U tijeku 
obrazloženja sjednici se vratio vijećnik Franjo Simić.) Predsjednik Odbora za financije Darko 
Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Gradonačelnik se 
također osvrnuo na Prijedlog Odluke. Potom je provedena rasprava u kojoj su sudjelovali: 
vijećnik Stjepan Tvorić, predsjednik Kluba vijećnika HSS-a Marko Belošević, vijećnik Tihomir 
Antolković i vijećnik Damir Fašaić. Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća dao je 
predmetni Prijedloga na glasovanje. Sa 16 (šesnaest) glasova „za“ donesena je Odluka o 
izdavanju suglasnosti na potpisivanje Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu.  
 

Odluka o izdavanju suglasnosti na potpisivanje Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu 
KLASA: 403-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovca 

 

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti obrazložio je predmetni Prijedlog. Pod 
ovom točkom raspravljao je vijećnik Damir Fašaić. Sa 16 (šesnaest) glasova „za“ donesena je 
Odluka o Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovca.  
 
Odluka o Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovca KLASA: 601-01/17-01/01; 
URBROJ: 238/32-01/01-17-1.  
 

 
Točka 6. 

Donošenje Odluke o mreži osnovnih škola Grada Vrbovca 
 

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti obrazložio je predmetni Prijedlog. 
Potrebe za raspravom nije bilo. Sa 16 (šesnaest) glasova „za“ donesena je Odluka o mreži 
osnovnih škola Grada Vrbovca.  
 

Odluka o mreži osnovnih škola Grada Vrbovca KLASA: 602-02/17-01/02; URBROJ: 238/32-
01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 



 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik 

 o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 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. Potrebe za raspravom nije bilo. Sa 16 (šesnaest) 
glasova „za“ donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec.  
 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Vrbovec KLASA: 021-06/17-01/27; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio 
ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 8. 
Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanju  

dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca 
 

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti obrazložio je predmetni Prijedlog. 
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Novosel iznijela je stav Odbora koji je dao 
pozitivno mišljenje na Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo. Sa 16 (šesnaest) glasova 
„za“ donesen je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanje dužnosti 
mrtvozornika za područje grada Vrbovca.  
 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanje dužnosti mrtvozornika za 
područje grada Vrbovca KLASA: 500-01/17-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je 
dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 9. 

Informacija o stanju projekta dogradnje Gradskog stadiona 
 

Viši stručni suradnik za projekte i javnu nabavu Davor Lujić dao je informaciju o stanju 
projekta dogradnje Gradskog stadiona. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik 
Damir Fašaić, gradonačelnik, viši stručni suradnik za projekte i javnu nabavu Davor Lujić, 
predsjednik Kluba vijećnika HSS-a Marko Belošević, pročelnik Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti i gospodarstvo, vijećnik Damir Tomljenović, predsjednik Vijeća Dejan Jaić, vijećnik 
Tihomir Antolković i vijećnik Hrvoje Herček.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Točka 10. 
Prijedlozi i mišljenja 

 
Obzirom da potrebe za raspravom pod ovom točkom nije bilo, predsjednik Vijeća je zaključio 
4. sjednicu Vijeća u 21.55 sati.  
 
 
 
 

Zapisničar 

Katarina Škudar-Vincek 
Predsjednik Vijeća 

Dejan Jaić, dr. med. vet. 
 


