ZAPISNIK
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 13. prosinca 2017. godine u Velikoj
vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 17.00 sati
Sjednica Vijeća je javna.
Predsjedavajući Vijećem: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća
Zapisničar: Katarina Škudar-Vincek
Nazočni vijećnici: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović i Hrvoje Herček –
potpredsjednici Vijeća, 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, Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o., Anita Batarelo –
direktorica Radio Vrbovca d.o.o., Tomislav Grežina – predsjednik Savjeta mladih Grada
Vrbovca, Vladimir Bregović – potpredsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije,
Zlatko Hržić – član Županijske skupštine Zagrebačke županije, 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. i Zapisniku s 4. sjednice Gradskog vijeća. Vijećnik Damir
Tomljenović iznio je stav Kluba vijećnika HDZ-a i HSU-a koji smatraju da su predmetni
Zapisnici prešturo napisati te da je potrebno u iste upisati što je netko govorio u raspravi.
Vijećnik Mijo Mijatović predložio je da se nadopune predmetni Zapisnici. Po provedenoj
raspravi predsjednik Vijeća dao je na usvajanje Zapisnik s 3. sjednice Vijeća. Zapisnik s 3.
sjednice Vijeća usvojen je s 11 (jedanaest) glasova „za“, 5 (pet) glasova „protiv“ i 1 (jednim)
„suzdržanim“ glasom. Potom je dao na usvajanje Zapisnik s 4. sjednice Vijeća. Zapisnik s 4.
sjednice Vijeća usvojen je s 11 (jedanaest) glasova „za“, 5 (pet) glasova „protiv“ i 1 (jednim)
„suzdržanim“ glasom. Predsjednik Vijeća obrazložio je da su primljeni zahtjevi za dopunu
Dnevnog reda i to točkama – Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 2701
k.o. 337854, Vrbovec 1 i Prijedlog za donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća predložio je da navedene
točke budu nove točke 10. i 11., a da se dosadašnje pomaknu nizom. Potrebe za raspravom
nije bilo te je s 16 (šesnaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojen Dnevni
red koji glasi

DNEVNI RED
AKTUALNI SAT
1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Vrbovca za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije
3. Donošenje:
a) II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Vrbovca za 2017. godinu
b) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za
2017. godinu

c) II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grad Vrbovca za 2017.
godinu
d) III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Grada Vrbovca za 2017. godinu
e) Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Vatrogasne
zajednice Grada Vrbovca u vatrogastvu i Civilne zaštite Grada Vrbovca za 2017.
godinu
f) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Vrbovca 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 Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije
6. Donošenje:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za
2018. godinu
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu

c) Programa javnih potreba u kulturi Grad Vrbovca za 2018. godinu
d) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018.
godinu

e) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za
2018. godinu
f) Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u vatrogastvu Vatrogasne
zajednice Grada Vrbovca i Civilne zaštite za 2018. godinu
g) Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u športu Grada Vrbovca za 2018.
godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Đuro Turk – pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo (a-b)
Tomica Pisačić – pročelnik UO za društvene djelatnosti (c-g)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Vrbovca
Izvjestitelj: Tomislav Grežina – predsjednik Savjeta mladih
8. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim
tijelima Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
10. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 2701 k.o. 337854, Vrbovec 1
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
11. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Đuro Turk – pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o:
a) komunalnim djelatnostima Grada Vrbovca
b) dimnjačarskoj službi
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Đuro Turk – pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.

14. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Đuro Turk – pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
15. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Đuro Turk – pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
16. Donošenje Programa potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Đuro Turk – pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
17. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Gradski
objekti Vrbovec d.o.o.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada
Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
19. Izvješće o financijskoj reviziji Grada Vrbovca za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije
20. Izvješće o obavljenoj usluzi dubinskog snimanja financijskog stanja Grada Vrbovca na dan
09. lipanj 2017. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
21. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte
Izvjestitelj: Marko Belošević – predsjednik Odbora
22. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestiteljica: Maja Novosel – predsjednica Odbora
23. Informacija o stanju kredita iz Programa „ŽENE I MLADI“
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije
24. Izvješće o radu i poslovanju za 2016. godinu:
a) Komunalca Vrbovec d.o.o.
b) Radio Vrbovca d.o.o.
Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: a) Mato Jelić – direktor
b) Anita Batarelo – direktorica
25. Donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog programa za mlade Grada Vrbovca 2016. – 2020.
g.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Tomica Pisačić – pročelnik UO za društvene djelatnosti
26. Prijedlozi i mišljenja

Aktualni sat počeo je u 17.15 sati.

AKTUALNI SAT
I MAJA NOVOSEL – SDP
Vijećnica je postavila jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnica je iznijela da su se u zadnjih
mjesec dana počele odvijati razne stvari u LAG-u Prigorje i to da je predsjednik Odbora,
gospodin Tomljenović e-mailom razriješio voditelja gospodina Gačka te su navodno
pokrenute neke tužbe. Vijećnica je iznijela da na sjednici Odbora na kojoj se htjelo smijeniti
gospodina Gačka nije imala kvorum. Vijećnicu zanima što se odvija u LAG-u Prigorje i hoće li
to utjecati na odvijanje projekata.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio kako je čuo da se nešto događa u LAG-u Prigorje koji obuhvaća
područje od Križevaca do Rugvice. Gradonačelnik je odgovorio da su na čelu LAG-a gospodin
Tomljenović i gospodin Gačak iz Vrbovca. Gradonačelnik je iznio kako ne zna o čemu se radi,
ali mu se čini da je riječ o nekom sukobu unutar HDZ-a nakon gubitka izbora. Gradonačelnik
smatra da se očito void borba između struje bivšeg gradonačelnika i struje koja je kontra
njega te svi zbog toga sada ispaštaju. Gradonačelnik je iznio da je u LAG-u trenutno blokada
te da su projekti ugroženi. Gradonačelnik je izvijestio da su gospodin Tomljenović i gospodin
Gačak prije mjesec dana bili kod njega te mu najavili kako bi se mogla osloboditi određena
sredstva. Gradonačelnik je nadalje iznio da u LAG-u trenutno nema nikoga tko je ovlašten za
potpis odluka te ne zna da li će se išta dogoditi do ožujka. Gradonačelnik je iznio da je dobio
informaciju kako je gospodin Tomljenović na svoju ruku, bez kvoruma, oduzeo sve ovlasti
gospodinu Gačku. Gradonačelnik je odgovorio da nema puno informacija o stvarnom stanju
u LAG-u. Gradonačelnik je još odgovorio kako mu se čini da se radi o “kuhinji” HDZ-a koji se i
dalje kadrovira po Vrbovca na jako loš način te se nada da će oni uskoro imati
unutarstranačke izbore kako bi se konsolidirali i ne bi činili štetu.
Vijećnica je zadovoljna odgovorima.
Provedena je kraća rasprava između vijećnika Damira Tomljenovića i gradonačelnika.

II MIJO MIJATOVIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio kako mu je žao što je
Aktualni sat započeo spletkarenjem SDP-a. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da prenosi

zamolbu stanovnika Vrbovca Donjeg odnosno stanovnika Ulice Ivana Gorana Kovačića i Ulice
braće Radić kao i stanovnika Novog Sela, jednog djela Luke i donje ulice u Lonjici. Vijećnik je
iznio da je njihova zamolba vezana za umanjenje zaduženja po komunalnoj naknadi u 2018.
godini obzirom da infrastrukture u navedenim područjima skoro niti nema. Vijećnik se po
drugom pitanju osvrnuo na novodonesene zakone i to tzv. Lex šerif i Zakon o financiranju
jedinica lokane samouprave kojim se nakon 2015. godine i SDP-ove vlade, vraća milijardu i
400.000,00 kuna. Vijećnik je iznio da Grad u proračunu planira 3.000.000,00 kuna, a postoji
informacija iz Udruge gradova da će taj iznos biti znatno veći. Vijećnika zanima kako se došlo
do navedenog iznosa.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se svakodnevno nalazi u ulicama koje su
pogođene radovima Hidroelektre. Nadalje je iznio kako je Grad uspio natjerati Hidroelektru,
Dalekovod i DIV da napokon saniraju dio tih ulica koje su uništene i nisu sanirane od rujna.
Gradonačelnik je iznio da je bio na brojnim pregovorima u HŽ-u, a prije tjedan dana i u
Ministarstvu prometa. Nadalje je iznio da je rađen pritisak i da nakon što su bile u Vrbovcu
nacionalne televizije, da je isto urodilo plodom te je naručitelj natjerao izvođače radova da
saniraju ceste i ljudima barem malo olakšaju život. Gradonačelnik je izvijestio da se na
području radova stalno javljaju problemi, da se stalo ide na teren. Po pitanju komunalne
naknade gradonačelnik je odgovorio da u Gradu nije zaprimljen niti jedan zahtjev za
oslobođenje od zaduženja komunalne naknade. Po drugom pitanju gradonačelnik je
pohvalio Vladu RH zbog donošenja novog Zakona o financiranju lokalne samouprave kojim
će Grad Vrbovec dobiti dosta novaca. Gradonačelnik je odgovorio da se radi o raznim
projekcijama, ali iz Ministarstva financija je dobiveno upozorenje da se planiranje treba
odrediti konzervativno. Gradonačelnik je izvijestio kako se ne zna koliko brzo će se puniti
fond za izravnanja iz kojeg će se povlačiti novac. Gradonačelnik je obrazložio da se prema
naputku Ministarstva financija planirao blagi rast te ukoliko se isti poveća da će se lako
povećati proračunske stavke rebalansom.
Vijećnik je izrazio svoje nezadovoljstvo prvim odgovorom i zadovoljstvo drugim odgovorom.

III DRAŽEN SUDINEC – REFORMISTI
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik se osvrnuo na
zaključak Povjerenstva za ESCO projekt modernizacije javne rasvjete u Vrbovcu. Vijećnik je
iznio da javnost raspravlja o kvaliteti javne rasvjete, ali i onome što se dogodilo nakon
zamjene rasvjetnih tijela, a to je da nedostaje 2500 rasvjetnih tijela. Vijećnik je obrazložio da
su rasvjetna tijela koja su skinuta ispravna te imaju svoju novčanu vrijednost. Vijećnik je
iznio da koliko je video u izvješćima, da se ne spominje niti novac niti roba. Vijećnika zanima
da li je Gradsko vijeće trebalo donijeti odluku o investiciji od 8.500.000,00 kuna. Po drugom
pitanju vijećnik je upozorio na stanje u Savskoj cesti. Vijećnik je iznio da je gradonačelnik
htio blokirati prugu, ali se dogodilo da su blokirani prilazi poljima građana. Vijećnik je
obrazložio da se s obje strane ceste nalaze jezera, te da se s jedne strane prometnice kopala
graba, dok s druge stane se nije čistilo. Vijećnika zanima što je s oborinskom odvodnjom u
Savskoj cesti.

Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da je vijećnik u proteklih nekoliko mjeseci podnio 29 zahtjeva za
pristup informacijama te da Gradska uprava umjesto da se bavi projektima, nepotrebno
troši vrijeme na odgovore koji su često jednaki onima koje vijećnik dobiva na Gradskom
vijeću ili u materijalima. Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se istražuje što se
dogodilo s ESCO modelom. Gradonačelnik je iznio da je vijećnik bio u koaliciji i podržavao
HDZ-e te da njih pita gdje su stare lampe. Gradonačelnik je odgovorio da su njemu pokazane
tri – četiri garaže te nema vremena brojiti da li su sve lampe na broju. Po drugom pitanju
gradonačelnik je odgovorio kako su ljudi iz Savske ceste pitali tko je čovjek koji se protivi
blokadi pruge. Gradonačelnik je odgovorio da je najava blokade i pokrenula stvari.
Gradonačelnik je iznio da je blokada međunarodne pruge prekršaj i da se to ne smije raditi
na svoju ruku. Gradonačelnik je odgovorio kako je riskirao da završi u zatvoru, ali moralo se
nešto poduzeti obzirom da je stanje na cestama mjesecima bilo neizdrživo, u prometnice se
nije ulagalo, ništa se nije radilo, nadvožnjak je stajao, kod groblja je bilo sve razrovano.
Gradonačelnik je iznio da je nakon njegovog pisma Hidroelektra povukla svu svoju snagu iz
okolice i nadvožnjak je konačno završen. Gradonačelnik je iznio da problema ima još, da je
odvodnja među njima, te da se svaki dan bori s tim.
Vijećnik je izrazio svoje nezadovoljstvo odgovorima te smatra da mu gradonačelnik nije
odgovorio na pitanja.

IV ŠTEFICA FINTIĆ - HDZ
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na lokalnu cestu
prema Peskovcu. Vijećnica je iznijela da je cesta nedavno asfaltirana, ali bankine nisu
navezene te se ljudi bune i već je puno automobila tamo oštećenu. Vijećnica je postavila
pitanje kada će biti riješene bankine. Po drugom pitanju vijećnica je iznijela da je prilikom
zamjene stupova javne rasvjete drveni most u Lonjici ostao neosvijetljen, a isto je i s
okolicom oko mosta, te dosta lampi ne radi i u drugim ulicama. Vijećnica je iznijela kako je
mjesni odbor bez gradonačelnika nemoćan te ju zanima kada će se riješiti taj problem.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da problem s bankinama u Peskovcu traje
predugo te da je prije tjedan dana poslana narudžbenica Županijskim cestama koju su to
obećali riješiti ovaj tjedan. Gradonačelnik je odgovorio da će navoz bankina platiti Grad i
time riješiti problem. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se mora vidjeti
koliko lampi nedostaje u cijelom gradu i koliko ih se može kupiti. Gradonačelnik je obrazložio
da se mora odrediti gdje se nalaze kritična mjesta i tamo postaviti lampe. Gradonačelnik je
iznio da se mora obuhvatiti cijeli grad kako bi se dobio uvid u stvarno stanje na terenu i
odredilo koji su prioriteti. Gradonačelnik je odgovorio da lampe koje ne svijetle, treba
odmah promijeniti i njih je potrebno prijaviti komunalnom redaru.
Vijećnica je zadovoljna odgovorima.

V TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je uz promet na Trgu
Petra Zrinskog. Vijećnik je iznio da pješacima smeta što određeni broj automobila vozi po
Trgu. Vijećnik smatra da postoji mogućnosti da se ulaz od strane parka ostvari otvoren dok
bi se ostala dva ulaza trebala zatvoriti. Vijećnik smatra da bi na taj način Trg bio u funkciji
građana, a ne nekolicine pojedinaca koji ugrožavaju druge. Drugo pitanje vezano je za kredit
koji je davno dignut u Hypo banci i o kojem se raspravlja već godinama. Vijećnik je iznio da je
taj kredit uvijek bio uteg i opravdanje za sve neuspjehe u Gradu. Vijećnika zanima u kojoj je
fazi refinanciranje kredita.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da će uzeti u obzir predloženu inicijativu za
zatvaranje ulaza za automobile. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je
dobiveno odobrenje od Ministarstva financija i Vlada bi sada trebala izglasati taj zahtjev.
Gradonačelnik je objasnio da je to jako važno jer se anuiteti na godišnjoj razini smanjuju s
2.600.000,00 kuna na 1.000.000,00 kuna. Nadalje je obrazložio da se zbog dobivene kamate
štedi skoro 500.000,00 kuna, a sveukupno refinanciranje kredita omogućit će brojne
projekte u proračunu.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

VI STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI
Vijećnik je dao dva prijedloga iz područja komunalne infrastrukture. Po prvom vijećnik je
iznio da se za vrijeme kišnih dana zatvara županijska cesta između Peskovca i Samoborca
koja prolazi ispod brze ceste. Vijećnik je iznio da je bilo dosta pogrešaka pri projektiranju,
kanali za odvodnju su sve više začepljeni. Vijećnik je izvijestio da postoji i alternativni pravac.
Nadalje je iznio da mještane brine opasnost koja vreba jer se noću ne vidi te se radi o
velikom sloju vode. Po drugom, vijećnik se osvrnuo na nedostatak pješačkih prijelaza kod
trgovačkih centara u Vrbovcu. Vijećnik je iznio da ljudi pretrčavaju cestu koja je frekventan
te da treba postaviti zebre.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da do sada nije bio upoznat s problemom u Peskovcu te iznio da se
radi o županijskoj cesti i da će ih upozoriti na tja problem, kao i na potrebu za pješačkim
prijelazima kod LIDL-a i KTC-a.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

VII DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da je u
Gradu odrađena dubinska analiza i revizija koje nisu pokazale nikakve nezakonite radnje o
kojima je gradonačelnik ranije govorio. Vijećnik je pozvao gradonačelnika da konačno kaže
kakve su to bile nezakonite radnje ili ako njih nije bilo, da se ispriča bivšem gradonačelniku
jer ga proziva za nešto što se nije dogodilo. Drugo pitanje vezano je za izjavu gradonačelnika
da jedan od vijećnika HDZ-a odvraća investitore iz Vrbovca. Vijećnika zanima koji je to

vijećnik jer se protivi takvom radu. Vijećnik je iznio da vijećnici u svojem radu moraju biti
korektni te dovlačiti investicije u Vrbovec.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je USKOK prošlog ljeta bio u Vrbovcu te im
je upućen dopis na koji su oni odgovorili da ne mogu davati podatke o onome što istražuju.
Po drugom pitanju gradonačelnik je iznio kako ostaje pri onome što je rekao na Radio
Vrbovcu, takvih radnji je bilo, te ne želi priču dalje širiti zbog ljudi koji su uključeni u to, a
nemaju veze s politikom.
Vijećnik je izrazio svoje nezadovoljstvo odgovorima jer nije postavio pitanje vezano uz
USKOK, a po drugom je tražio da mu se kaže ime i prezime.

VIII HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je izrazio zadovoljstvo činjenicom
što je nedavno otvoren nadvožnjak te iznio da su neki problemi i dalje ostali. Vijećnik je iznio
da govori u ime ljudi koji i to vezano uz uzurpiranje određenih zemljišta koja nisu
obuhvaćena gradilištem. Vijećnik je iznio da je tim ljudima napravljena direktna šteta jer su
im polja sada praktički neiskoristiva. Vijećnika zanima kome se oni mogu obratiti. Vijećnik je
nadalje iznio da parkiralište kod groblja služi Hidroelektri za strojeve i kompletnu
mehanizaciju. Vijećnika zanima da li je Grad za to dobio koju kunu od izvođača. Vijećnik je
dao prijedlog da kada se završi cesta prema željezničkoj postaji, neka izvođač proširi
parkiralište na groblju. Vijećnik je obrazložio da je propao kamen koji je bio navezen na
parkiralištu na groblju te da isto treba sanirati. Po drugom pitanju vijećnika zanima tko je
ukrao Vrbovčanima Advent. Vijećnik je iznio da prve adventske nedjelje Vrbovec još nije bio
okićen, a za program koji se nudi, ne zna koga može zadovoljiti. Vijećnika zanima tko je
odgovoran za to.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da je još u prvom tjednu svog mandata išao u
obilazak polja u Naselju Stjepana Radića i Savskoj cesti te da je već tada upozoravao na
iznesene probleme. Gradonačelnik je odgovorio da pod pritiskom ostalih problema oko
gradilišta, nije posvećeno dovoljno pažnje iznesenom problemu. Gradonačelnik je iznio da su
mu u službama rekli da će vlasnici tih zemljišta morati podnijeti privatne tužbe protiv
izvođača. Gradonačelnik je nadalje odgovorio da će na gradskom groblju još morati napraviti
potporni zid, a Kolodvorsku ulicu treba spojiti s nadvožnjakom. Gradonačelnik je iznio kada
se to završi, da će tražiti da se parkiralište na grobu dovede u prvobitno stanje te će vidjeti
da li će biti mogućnosti proširiti ga. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se nije
uključivao u organizaciju Adventa jer je stanje blagajne takvo da se još ne osjeća
refinanciranje kredita i mjere novog Zakona o financiranju lokalne samouprave.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

IX STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio kako bi
trebali biti sretni što se gradi drugi kolosijek pruge, a cijena tog napretka je skupa. Vijećnik je
iznio da svi uočavaju nepravilnosti koje ostaju nakon izvođača radova, novi nadvožnjak nije
najbolje izveden. Vijećnik je iznio da svi koji putuju prema naseljima koja se nalaze ispod
pruge to osjete na svojim automobilima. Vijećnik je iznio da su to problemi koji će ostati
Gradu te ga zanima da li će se pokrenuti neko rješavanje problema s odvodnjom u Brčevcu.
Po drugom pitanju vijećnik je iznio da je gradonačelnik u predizbornoj kampanji najavljivao
projekt Nerezina, te je na sjednici predviđeno osnivanje nove tvrtke. Vijećnika zanima da li je
to rješenje za Nerezine i da li gradonačelnik može navesti primjere gradova i općina koji su
se bavili turističkom djelatnosti u 2017. godini.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da mu je to prva informacija da je nadvožnjak
loše izveden. Gradonačelnik je odgovorio da će to provjeriti te ne zna što se tu može
poduzeti s obzirom da je dobivena uporabna dozvola. Gradonačelnik je nadalje odgovorio da
su službe kontaktirale Hrvatske vode po pitanju odvodnje te objasnio da je problem u
kanalu. Gradonačelniku je iznio da kada se vozio tim dijelom da je vidio kako je desni dio
kanala bio pun, a lijevi prazan do zadnje tri kuće u selu te most blokira prijelaz vode.
Gradonačelnik je odgovorio da je problem u mostovima i kanalima te da se to mora riješiti.
Po drugom pitanju gradonačelnik je iznio primjer Varaždina koji preko tržnica upravlja
gradskim odmaralištem. Gradonačelnik smatra da je veliko bogatstvo Vrbovca što ima svoje
odmaralište te da će se od iduće godine djeca opet ići u Nerezine.
Vijećnik je izrazio svoje djelomično zadovoljstvo odgovorima.

X DAMIR FAŠAIĆ – HDZ
Po prvom pitanju vijećnik je iznio da je u proračunu za Nerezine planiran jedan projekt koji
se odnosi na program mladih, a gradonačelnik je govorio o dva projekta vezana uz Nerezine
koja su napravljena preko njegove konzultantske firme. Vijećnik je iznio da je jedan od
projekata imao program financiranja obnove odmarališta što nije predviđeno u proračunu
već je planirano ulaganje vlastitih sredstava. Vijećnika zanima zašto se to dogodilo. Po
drugom pitanju vijećnik je iznio da je Razvojna agencija ostala bez ravnatelja, proveden je
natječaj i nitko se na njega nije javio. Vijećnik je iznio da RAG nema ravnatelja, a sredstva za
Agenciju su planirana u proračunu. Vijećnika zanima što će biti s Razvojnom agencijom
Grada Vrbovca.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se radi o dva projekta. Jedan projekat je
gradski, a drugi je od VUM-a. Gradonačelnik je nadalje odgovorio da ukoliko prođe EU
projekt, da će se utrošiti manje proračunskih sredstava te će se ona preraspodijeliti. Po
drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da su se djelatnice preselile iz Udruženja
obrtnika u Grad. Gradonačelnik je iznio da s njima dobro surađuje te da Agencija ima v.d.
ravnateljice i vidjet će se kako će se ona pokazati.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

XI MARKO BELOŠEVIĆ – HSS
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnika zanima kakvo je
stanje u Dječjem vrtiću Vrbovec vezano za nedostatak kapaciteta smještaja djece. Po
drugom pitanju vijećnik je iznio da je bilo riječi o otkupu zemljišta u JUG-u III te ga zanima u
kojem je stanju taj projekt.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da postoje veliki problemi s kapacitetom za
smještaj djece u vrtiću. Gradonačelnik je iznio da cijela jedna grupa djece starija od dvije
godine nije upisana. Gradonačelnik je izvijestio da su bile inicijativne poduzetnika za
otvaranje privatnog vrtića, ali nisu zadovoljili uvjete. Gradonačelnik je odgovorio da je
jedinio preostalo rješenje da se krene u projekt gradnje vrtića, izabrana je zemlja u JUG-u te
se vrtić može graditi na jednoj većoj parceli, a probat će se kupiti i susjedna parcela.
Gradonačelnik je odgovorio da se žurno kreće u projektiranje vrtića i prijavu na EU fond.
Gradonačelnik je izvijestio da je vrtić sada dislociran na tri lokacije, a najam se plaća
250.000,00 kuna. Gradonačelnik je obrazložio da bi se uštedio novac od najma novim
vrtićem. Gradonačelnik je iznio da je gradnja novog vrtića veliki projekt te da je lokacija u
Ulici Eugena de Piennesa pristupačna.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

XII DEJAN JAIĆ – HSS
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio pritužbe
građana zbog nepropisnog parkiranja kod pošte u Vrbovcu. Po drugom pitanju vijećnik je
iznio da se puno govori o grabama i problemima s odvodnjom. Vijećnik je iznio da se tu javlja
i problem u Poljanskom Lugu gdje voda prelazi preko ceste te smatra da treba reagirati
prema Županijskim cestama da se grabe urede i pokose, a i da se saniraju ceste s puno rupa.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je izdan nalog da se pokrpaju rupe te će
pokušati pokrenuti i čišćenje graba. Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da će
ponovno tražiti razgovor s načelnikom policije jer se radi o velikom problemu.
Vijećnik nije izrazio zadovoljstvo odgovorima.

Aktualni sat završio je u 18.04 sati.

Točka 1.
Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu
Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu obrazložio je
gradonačelnik. Predsjednik Odbora za financije Darko Dananić iznio je stav Odbora koji je

dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali:
predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović i gradonačelnik. Po provedenoj raspravi
predsjednik Vijeća dao je Prijedlog na glasanje. II. izmjene i dopune Proračuna Grada
Vrbovca za 2017. godinu donesene su s 10 (deset) glasova „za“, 6 (šest) glasova „protiv“ i 1
(jednim) „suzdržanim“ glasom.
II. izmjene i dopune Proračuna KLASA: 400-06/16-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-17-3
sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu
Pročelnica UO za financije obrazložila je predmetni Prijedlog. Predsjednik Odbora za
financije Darko Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog.
Potrebe za raspravom nije bilo. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu donesena je s 10 (deset) glasova „za“, 6 (šest)
glasova „protiv“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2017.
godinu KLASA: : 400-06/16-01/03; URBROJ: 238/32-01/01-17-2 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Točka 3.
Donošenje:
II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu
II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Vrbovca za 2017. godinu
II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grad Vrbovca za 2017.
godinu
III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada
Vrbovca za 2017. godinu
Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice
Grada Vrbovca u vatrogastvu i Civilne zaštite Grada Vrbovca za 2017. godinu
I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Vrbovca za 2017.
godinu

Obrazloženje Prijedloga pod točkom 3.a) dao je pročelnik UO za komunalne djelatnosti i
gospodarstvo koji je podnio i ispravak Prijedloga. (U tijeku obrazloženja pročelnika, sjednicu
je napustio vijećnik Hrvoje Herček.) Potrebe za raspravom nije bilo. Potom je dao
obrazloženje Prijedloga pod točkom 3.b). Također potrebe za raspravom nije bilo. Pročelnik
UO za društvene djelatnosti obrazložio je Prijedloge pod točkama od 3.c) do 3.f). Potrebe za
raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća dao je prijedlog da se za sve Prijedloge glasa zajedno.
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog predsjednika Vijeća. Predsjednik Vijeća dao je na

glasanje podnesene Prijedloge. Svi Prijedlozi doneseni su s 9 (devet) glasova „za“, 4 (četiri)
glasa „protiv“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa.
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada
Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 361-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-4, II. Izmjene i
dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu
KLASA: 363-05/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-3, II. Izmjene i dopune Programa javnih
potreba u kulturi Grad Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 238/3201/01-17-3, III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Grada Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 550-01/16-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-4,
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice Grada
Vrbovca u vatrogastvu i Civilne zaštite Grada Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 402-03/1601/02; URBROJ: 238/32-01/01-17-3 i Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Programa
javnih potreba u športu Grada Vrbovca za 2017. godinu KLASA: 402-03/16-01/01; URBROJ:
238/32-01/01-17-2 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 4.
Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Gradonačelnik je obrazložio predmetni Prijedlog te podnio Amandman na poziciji glave 15
razdjela 004 K100006 – Izgradnja novog dječjeg vrtića u naselju JUG, 411 – Materijalna
imovina (otkup zemljišta) da se uplanira iznos od 425.000,00 kuna. Predlaže se smanji iznos
na glavi 10 razdjela 004 K100007 – Izgradnja ceste u Vinogradskoj ulici – s iznosa od
800.000,00 kuna na iznos 375.000,00 kuna. (U tijeku obrazloženja gradonačelnika sjednici se
vratio vijećnik Hrvoje Herček.) Predsjednik Vijeća konstatirao je da Amandman postaje
sastavni dio Prijedloga. 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 Dražen Sudinec, gradonačelnik, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović,
vijećnik Tihomir Antolković, vijećnik Damir Tomljenović, vijećnik Damir Fašaić, vijećnik Franjo
Simić i vijećnik Stjepan Tvorić. Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća dao je na glasanje
predmetni Prijedlog. Proračun Grada Vrbovca za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i
2020. godinu donesen je jednoglasno.
Proračun Grada Vrbovca za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu KLASA: 40006/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 5.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
Pročelnica UO za financije obrazložila je predmetni Prijedlog. (U tijeku obrazloženja
pročelnice, sjednicu je napustio vijećnik Marko Belošević.) Predsjednik Odbora za financije
Darko Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Potrebe za
raspravom nije bilo. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
donesena je s 16 (šesnaest) glasova „za“.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA: 400-06/17-01/02;
URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Točka 6.
Donošenje:
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za
2018. godinu
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
Programa javnih potreba u kulturi Grad Vrbovca za 2018. godinu
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018.
godinu
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018.
godinu
Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u vatrogastvu Vatrogasne zajednice
Grada Vrbovca i Civilne zaštite za 2018. godinu
Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u športu Grada Vrbovca za 2018.
godinu

Pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo dao je obrazloženje Prijedloga pod
točkama a) i b), a pročelnik UO za društvene djelatnosti obrazložio je Prijedloge pod
točkama c) – g) te iznio ispravak pod točkom c). (U tijeku obrazloženja sjednici se vratio
vijećnik Marko Belošević.) Predsjednik Vijeća dao je na glasanje prijedlog da se za sve točke
glasuje odjednom. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog predsjednika Vijeća. Potom su
svi podneseni prijedlozi jednoglasno su usvojeni.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018.
godinu KLASA: 361-01/17-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-17-1, Program održavanja
komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA: 363-05/17-01/03; URBROJ:
238/32-01/01-17-1, Program javnih potreba u kulturi Grad Vrbovca za 2018. godinu KLASA:
612-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA: 550-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/0117-1, Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018.
godinu KLASA: 602-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1, Odluka o usvajanju Programa
javnih potreba u vatrogastvu Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca i Civilne zaštite za 2018.
godinu KLASA: 402-03/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 i Odluka o usvajanju
Programa javnih potreba u športu Grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA: 402-03/17-01/02;
URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 7.
Donošenje Odluke o prihvaćanju:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu
Predsjednik Savjeta mladih Grada Vrbovca Tomislav Grežina obrazložio je oba Prijedloga.
Predsjednik Odbora za financije Darko Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno
mišljenje na Prijedlog Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu.
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnica Maja Novosel i vijećnica Štefica Fintić.
Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada
Vrbovca za 2018. godinu. Potom je jednoglasno donesena Odluka o prihvaćanju Financijskog
plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu.
Odluka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA:
021-06/17-01/33; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 i Odluka o prihvaćanju Financijskog plana
Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA: 021-06/17-01/34; URBROJ: 238/3201/01-17-1 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 8.
Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca
Gradonačelnik je obrazložio Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada
Vrbovca. (U tijeku rasprave sjednicu je napustio vijećnik Stjepan Fotović.) Predsjednik
Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Marko Belošević iznio je stav Odbora koji je dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Damir
Tomljenović i vijećnik Stjepan Tvorić. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada
Vrbovca donesena je s 9 (devet) glasova „za“, 1 (jednim) glasom „protiv“ i 6 (šest)
„suzdržanih“ glasova.
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca KLASA: 023-01/17-01/01;
URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 9.
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca
Gradonačelnik je obrazložio 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 koji je dao pozitivno
mišljenje na Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo. Odluka o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca donesena je s 16
(šesnaest) glasova „za“.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
Grada Vrbovca KLASA: 120-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Točka 10.
Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 2701 k.o. 337854, Vrbovec 1
Predmetni Prijedlog obrazložio je Gradonačelnik. 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 Dražen Sudinec i gradonačelnik. Potom je s 16
(šesnaest) glasova „za“ donesena Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 2701 k.o. 337854,
Vrbovec 1.
Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 2701 k.o. 337854, Vrbovec 1 KLASA: 943-01/17-01/01;
URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 11.
Prijedlog za donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
Pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo obrazložio je predmetni Prijedlog.
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Damir Fašaić i pročelnik UO za
komunalne djelatnosti i gospodarstvo. (U tijeku rasprave sjednici se vratio vijećnik Stjepan
Fotović.) Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o izradi III. izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca.
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca KLASA:
350-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 12.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložila je pročelnica UO za financije. Predsjednik Odbora za
financije Darko Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog.
Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama Odluke o
porezima Grada Vrbovca.
Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca KLASA: 410-01/17-01/01; URBROJ:
238/32-01/01-17-2 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 13.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o:
a) komunalnim djelatnostima Grada Vrbovca
b) dimnjačarskoj službi
Pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo dao je uvodno obrazloženje, a
nadopunu obrazloženja dao je direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. Mato Jelić. Predsjednik
Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Marko Belošević iznio je stav Odbora koji je dao
pozitivno mišljenje na Prijedloge. Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno je donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Vrbovca.
Potom je jednoglasno donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj
službi.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Vrbovca
KLASA: 363-02/10-01/1; URBROJ: 238/32-01/01-17-2 i Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o dimnjačarskoj službi KLASA: 363-05/08-01/32; URBROJ: 238/32-01/01-17-2
sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 14.
Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo obrazložio je Prijedlog Odluke o
komunalnom doprinosu Grada Vrbovca. Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
Marko Belošević iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Provedena
je rasprava u kojoj su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Damir Fašaić. Odluka o
komunalnom doprinosu Grada Vrbovca donesena je s 12 (dvanaest) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova.
Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca KLASA: 363-02/17-01/01; URBROJ: 238/3201/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 15.
Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
Pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo 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. Jednoglasno je
donesena Odluka o komunalnoj naknadi.
Odluka o komunalnoj naknadi KLASA: 363-03/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1
sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 16.
Donošenje Programa potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu
Pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo obrazložio je Prijedlog Programa
potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu. Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće
akte Marko Belošević iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog.
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Damir Fašaić, vijećnik Dražen Sudinec,
gradonačelnik, vijećnik Marko Belošević, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović,
vijećnik Darko Dananić, vijećnik Hrvoje Herček i vijećnik Stjepan Tvorić. Predsjednika Vijeća
zaključio je raspravu i odredio stanku.
(Stanka – 10 minuta.)
Nakon proteka roka za stanku završnu riječ dao je gradonačelnik. Potom je predsjednik
Vijeća dao na glasanje predmetni Prijedlog. Program potpora za nove investicije u Gradu
Vrbovcu donesen je s 9 (devet) glasova „za“, 5 (pet) glasova „protiv“ i 3 (tri) „suzdržana“
glasa.
Program potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu KLASA: 404-01/17-01/01; URBROJ:
238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 17.
Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću Gradski objekti Vrbovec d.o.o.
Gradonačelnik je obrazložio predmetni Prijedlog. Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i
opće akte Marko Belošević iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog.
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Stjepan Tvorić, potpredsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, vijećnik Tihomir Antolković, vijećnik Dražen Sudinec, predsjednik Kluba
vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović, vijećnik Damir Fašaić, potpredsjednik Vijeća Stjepan Fotović,
vijećnik Darko Dananić, vijećnik Damir Tomljenović i gradonačelnik. Odluka o osnivanju
trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Gradski objekti Vrbovec d.o.o. donesena je
s 10 (deset) glasova „za“, 3 (tri) glasa „protiv“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa.
Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Gradski objekti
Vrbovec d.o.o. KLASA: 406-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Točka 18.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o osnivanju Razvojne agencije Grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik. Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i
opće akte Marko Belošević iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog.
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo

Mijatović i vijećnik Marko Belošević. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Razvojne agencije Grada Vrbovca donesena je s 11 (jedanaest) glasova „za“, 4 (četiri) glasa
„protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Vrbovca
KLASA: 021-06/14-01/07; URBROJ: 238/32-01/01-17-4 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 19.
Izvješće o financijskoj reviziji Grada Vrbovca za 2016. godinu
Pročelnica UO za financije izvijestila je o financijskoj reviziji Grada Vrbovca za 2016. godinu.
Predsjednik Odbora za financije Darko Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno
mišljenje na Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali predsjednik Kluba
vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović i pročelnica. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o financijskoj
reviziji Grada Vrbovca za 2016. godinu donesen je s 16 (šesnaest) glasova „za“ i 1 (jednim)
„suzdržanim“ glasom.
Zaključak KLASA: 021-06/17-01/35; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Točka 20.
Izvješće o obavljenoj usluzi dubinskog snimanja financijskog stanja
Grada Vrbovca na dan 09. lipanj 2017. godine
Gradonačelnik je podnio izvješće o obavljenoj usluzi dubinskog snimanja financijskog stanja
Grada Vrbovca na dan 09. lipanj 2017. godine. Predsjednik Odbora za financije Darko
Dananić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Provedena je
rasprava u kojoj su sudjelovali pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo i
vijećnica Maja Novosel. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj usluzi dubinskog
snimanja financijskog stanja Grada Vrbovca na dan 09. lipanj 2017. godine donesen je s 16
(šesnaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom.
Zaključak KLASA: 021-06/17-01/36; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Točka 21.
Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Marko Belošević obrazložio je Prijedlog
Odluke. Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju
Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova.
Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova KLASA: 021-05/17-01/43;
URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 22.
Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Novosel iznijela je Prijedlog Odbora koji
predlažu da se u Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova imenuju: Vjekoslav Smolec - za
predsjednika, Stjepan Fotović - za člana, Stjepan Grošanić - za člana, Mijo Mijatović - za člana
i Franjo Simić - za člana. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali predsjednik Kluba
vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović i vijećnik Damir Tomljenović. Potom je jednoglasno doneseno
Rješenje o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova.
Rješenje o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova KLASA: 021-05/1701/44; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 23.
Informacija o stanju kredita iz Programa „ŽENE I MLADI“
Gradonačelnik je povukao točku s Dnevnog reda.

Točka 24.
Izvješće o radu i poslovanju za 2016. godinu:
a) Komunalca Vrbovec d.o.o.
b) Radio Vrbovca d.o.o.
Direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. podnio je Izvješće o radu i poslovanju Društva za 2016.
godinu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Dražen Sudinec, vijećnik
Stjepan Tvorić, vijećnik Damir Fašaić, gradonačelnik i predsjednik Vijeća. Vijeće je
Zaključkom primilo na znanje predmetno Izvješće. Potom je direktorica Radio Vrboveca
d.o.o. Anita Batarelo podnijela Izvješće o radu i poslovanju Radio Vrbovca d.o.o. za 2016.
godinu. Potrebe za raspravom nije bilo. Vijeće je Zaključkom primilo na znanje predmetno
Izvješće.
Zaključak KLASA: 021-06/17-01/37; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 i Zaključak KLASA: 02106/17-01/38; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 25.
Donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog programa za mlade
Grada Vrbovca 2016. – 2020. g.
Pročelnik UO za društvene djelatnosti obrazložio je predmetni Prijedlog. Potrebe za
raspravom nije bilo. Jednoglasno je donesena Odluka o donošenju Lokalnog programa za
mlade Grada Vrbovca 2016. – 2020. g.

Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Vrbovca 2016. – 2020. g. KLASA:
021-06/17-01/39; URBROJ: 238/32-01/01-17-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 26.
Prijedlozi i mišljenja
Vijećnik Franjo Simić zamolio je da se više u praksi ne ponavljaju ovako veliki i dugački
Dnevni redovi.
Vijećnik Marko Belošević zaželio je svim vijećnicima sretne i ugodne blagdane.
Gradonačelnik je pohvalio stručne službe i predsjednika Vijeća radi dostave materijala deset
dana prije održavanja sjednice.
Pošto daljnjih prijedloga i mišljenja nije bilo, predsjednik Vijeća zaključio je 5. sjednicu u
23.30 sati.

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

Katarina Škudar-Vincek

Dejan Jaić, dr. med. vet.

