
Z A P I S N I K 
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 28. ožujka 2018. godine u Velikoj 
vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 17.00 sati 
 
Sjednica Vijeća je javna.  
 
Predsjedavajući Vijećem: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
 
Zapisničar: Katarina Škudar-Vincek 
 
Nazočni vijećnici: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović – potpredsjednik Vijeća,  
Tihomir Antolković, Damir Fašaić, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Mijo 
Mijatović, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić 
(došao pod raspravom po Zapisniku s 6. i Zapisniku s Izvanredne, 7. sjednice Vijeća), 
Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak  
 
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak i Robert Đuranec – zamjenici 
gradonačelnika, Đurđica Crnčević – privremena pročelnica Službe za opće poslove Grada 
Vrbovca, Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i 
gospodarstvo, Ivica Jurčević – načelnik Policijske postaje Vrbovec, Željka Šimanović – 
ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec, Sanja Lazić Wardell – v.d. ravnateljice Razvojne agencije 
Grada Vrbovca, Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o., mediji i građani  
 
 
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve nazočne te otvorio sjednicu. Potom je konstatirao da je 
sjednici nazočno 16 vijećnika odnosno da Vijeće ima kvorum za rad. Predsjednik Vijeća 
otvorio je raspravu po Zapisniku s 6. i Zapisniku s Izvanredne, 7. sjednice Gradskog vijeća. 
Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović iznio je da su već u nekoliko navrata 
upozorili na način vođenja zapisnika, tražili da se taj zapisnik vodi puno detaljnije, ne toliko u 
detalje, ali da se bar sukus stvari zabilježi u tom zapisniku jer vjeruje da bi bilo zanimljivih 
stvari za pročitati u svemu tome. Nadalje je iznio da će oni i ovaj puta ostati suzdržani kod 
prihvaćanja tih zapisnika i ponovo apelira da te zapisnici vode detaljnije. Potom je iznio kako 
je čuo da ima problema oko toga što su određeni vijećnici tražili nekakve dokumente, 
između ostalog tražili su i fonogram sjednice i nisu ga dobili. Iznio je da je i on tražio 
fonogram 1. sjednice davno i da ga nikada nije dobio. Zanima ga iz kojih to razloga 
predsjednik Vijeća ne želi dati te fonograme na uvid vijećnicima. Predsjednik Vijeća iznio je 
da je i prošli puta rekao te da je i današnja treća točka sjednice Gradskog vijeća, donošenje 
odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća, da će imati 30 dana 
vremena kada će se usuglasiti Poslovnik i sve ono što je vezano uz Poslovnik i uz rad 
Gradskog vijeća. Predsjednik Vijeća iznio je da se ne želi ponavljati jer se Vijeće složilo na 
mnogim sjednicama da želi biti drugačije te ne želim sada govoriti kako se to radilo zadnjih 
12 godina, ali bit će prilike da se u 30 dana od današnje sjednice uistinu dogovori i  napravi 
Poslovnik o radu Gradskog vijeća kako se to želi. Po pitanju fonograma predsjednik Vijeća 
iznio je da on ima informaciju te je upućen da treba vezano uz Poslovnik, konkretno članak 
109., tražiti to što piše i bit će dostavljeno. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao je da je 
vijećnik Stjepan Tvorić pristupio sjednici te da je sjednici Vijeća nazočno 17 vijećnika. 
Vijećnik Dražen Sudinec iznio je da se ne slaže s načinom kako se vode zapisnici te je upravo 



iz tog razloga što se zapisnici ne vode u skladu s strukom i sa zakonom, jer se iz zapisnika ne 
može pratiti što se događala u mandatu na sjednicama Gradskog vijeća, mora skrenuti 
pozornost da je dužnost dati tonske zapise sa sjednica jer su sjednice javne, svi znaju da se 
sjednice snimaju. Vijećnik je iznio da se njemu nije dala snimka, da sam ju tražio kao vijećnik 
te se pozivalo na Poslovnik, i tada je on podnio zahtjev i po Zakonu o pravu na pristup 
informacijama. Vijećnik je iznio da što se tiče samog navedenog zakona, da on kaže kako se 
razlog, kao i da bilo koji drugi građanin da traži zapisnik sa sjednice, ne moram navoditi. 
Vijećnik smatra da ono što je sada već postalo problematično, a i za predsjednika Gradskog 
vijeća, znači nema zapisnika sjednica gdje su bile izrečene neke teške riječi, te predsjednik 
Vijeća postajete suučesnik u određenim stvarima koje se dešavaju. Vijećnik je iznio da je on 
u obrazloženju i prema Ministarstvu, a sada će ići na druge distance, morao obrazložiti zašto 
se žali što nije dobio određenu informacije i tu je naveo da postoje elementi i kaznenih dijela 
i prekršajne odredbe, klevete, laži koje su iznesene na štetu nekoga. Vijećnik je iznio da se 
otišlo jako daleko i to zato što se ne pazi što piše u zakonu. Vijećnik je iznio da je u prošlom 
mandatu od Vladimira Bregovića dobio obračun plaće kada je to tražio i sada je izračuna 
plaću novog gradonačelnika jer mu se to nije htjelo dostaviti. vijećnik je iznio kako je rečeno 
da je ono prije bilo loše, a sada je super te mu nije jasno kako se onda moglo dogoditi da 
tada bude sve transparentnije kad je na svako pitanje dobio odgovor, a sad već postoji 10 
zahtjeva koji su poslani zato što u zapisnicima nije sve sadržano, što dokumentacija na 
sjednicama nije bila dostavljena, a trebala je biti dostavljena, te je sve traženo preko 
zahtjeva za pristup informacijama i to nije po zakonu dostavljeno. Gradonačelnik je iznio da 
mu se ne sviđaju dvije stvari, prva stvar je licemjerje, a druga je zlostavljanje. Gradonačelnik 
je iznio da je licemjerje kad ljudi koji su ovdje i zapisnik koji se nije mijenjao 12 godina, mogli 
su se izboriti da se promjeni prošlost i to kod prošlog gradonačelnika kada su držali većinu. 
Gradonačelnik je iznio da ako im je onda odgovaralo, da mu nije jasno zašto im sada ne 
odgovara. Nadalje je iznio da se zapisnik radi u skladu s pravilima. Vezano za gospodina 
Sudinca gradonačelnik je odgovorio da se pozvalo na pravo kad netko zloupotrebljava 
informacije, a obzirom da je tih zahtjeva puno, to je spriječio rad Gradskih službi te ova  
gradska vlast ne misli zaposliti jednu osobu u Gradskoj upravi koja bi odgovarala na upite 
gospodina Sudinca koji su vrlo slikoviti, šaroliki i također svjedoče o osobi koja ih piše. 
Gradonačelnik smatra da su toga svi svjesni. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo 
Mijatović pozvao se na povredu Poslovnika, a predsjednik Vijeća dao je riječ vijećniku 
Damiru Tomljenoviću. Vijećnik Damir Tomljenović iznio je da on misli da nije licemjerno 
nešto što se traži što je normalno, ponavlja i iznosi da će tisuću puta ponavljati da ne zna 
kome bi smetalo u Gradskom vijeću da imam zapisnike na način na koji se to traži. Vijećnik je 
upozorio da niti jedan akt koji donese Grad ili bilo koje tijelo ne može pobiti onaj viši akt te 
da zapisnici ne mogu biti takvi, ali neće inzistirati na tome. Vijećnik je iznio da neće prihvatiti 
niti u jednom trenutku da ako se griješilo da tako treba nastaviti i dalje. Vijećnik je iznio da 
su se nakon 12 godina probudili i shvatili da ovo nisu dobri zapisnici i žele drugačije. Vezano 
za gospodina Sudinca, vijećnik smatra da se imenovanom ne mogu uskratiti neka prava koja 
su zakonski regulirana jer on kao i svaki građanin, a posebice kao vijećnik, ima pravo na 
svoje odgovore. Vijećnik smatra da treba razgovarati, ali ne u smjeru omalovažavanja ljudi i 
pričat kakva je on osoba ili nije, jer izabrali su ga ljudi i dio ljudi je rekao da želi gospodina 
Sudinca. Vijećnik smatra da treba imenovanom dati da pita, na to ima zakonsko, moralno i 
pravo zato što su mu to dali građani. Predsjednik Vijeća odgovorio je vijećniku da će imati 30  
30 dana vremena te pozvao sve Gradskog vijeća da se koncensusom dogovore kakav se želi i 
zapisnik i sve te se slaže da ono što 12 godina nije bilo dobro ne trebamo tjerati i dalje, nego 



da se to promijeni. Predsjednik Vijeća vjeruje da će se vijećnici dogovoriti. Predsjednik Kluba 
vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović iznio je da je htio reći da je bila povreda Poslovnika i da ono 
što je predsjednik Vijeća sada napravio je bila povreda najviše razine jer je dozvolio izvršnoj 
vlasti da se miješa u posao zakonodavne vlasti. Vijećnik je iznio da je povrijeđen članak 71. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca po kojem je tražio povredu Poslovnika, a 
predsjednik Vijeća mu to nije dozvolio. Vijećnik je uputio predsjednika Vijeća da si pročita 
članak 71. Predsjednik Vijeća iznio je da je dao vijećniku priliku i da ne želi više da se govori o 
zapisniku te se nada da će se u 30 dana dogovoriti način kako će se pisati. Predsjednik Vijeća 
iznio je da članak 71. govori o tome da je došlo do povrede Poslovnika, a vijećnik nije iznio 
po kojem članku je došlo do iste. Predsjednik Vijeća vjeruje da će se svi vijećnici zajedno 
složiti kako će izgledati zapisnik. Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća dao je na 
verifikaciju Zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća. Zapisnik s 6. sjednice verificiran je s 12 
(dvanaest) glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ glasova. Potom je predsjednik Vijeća dao na 
verifikaciju Zapisnik s Izvanredne, 7. sjednice Vijeća. Zapisnik s Izvanredne, 7. sjednice Vijeća 
verificiran je s 12 (dvanaest) glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ glasova. Predsjednik Vijeća 
iznio je da se prelazi na Dnevni red, ne onaj koji je primljen s materijalima, već izmijenjeni i 
dopunjen Dnevni red koji je dostavljen kasnije na e-mail te je obrazložio zašto je isti 
izmijenjen odnosno dopunjen. Potom je predsjednik Vijeća upitao da li ima potreba za 
izmjenama ili dopunama predloženog Dnevnog reda. Obzirom da potrebe za izmjenama i 
dopunama predloženog Dnevnog reda nije bilo, predsjednik Vijeća utvrdio je isti koji glasi  
 

 

D N E V N I   R E D  
 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju vijećničkog mandata i početku 
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika te polaganje Svečane prisege 

Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo 
Izvjestitelj: Stjepan Fotović – predsjednik Povjerenstva 
 

AKTUALNI SAT 
 

2. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira te druge prekršajne problematike 
za 2017. godinu 

Predlagatelj: Dejan Jaić - predsjednik Gradskog vijeća  
Izvjestitelj: Ivica Jurčević – načelnik PP Vrbovec  

 

3. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Vrbovca  

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte 
Izvjestitelj: Dejan Jaić – predsjednik Odbora  

 
4. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća  

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora  

 

5. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru predsjednika i člana Odbora za financije 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora  



 
6. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće 

akte  
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora  

 
7. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i 

priznanja  
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora  

 
8. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog  
      odjela za financije i gospodarstvo 

 
9. Donošenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u 

pokriću troškova Dječjeg vrtića Vrbovec 
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Đurđica Crnčević – privremena pročelnica Službe    

        za opće poslove Grada Vrbovca  

 
10. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2017. godini  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog   

 odjela za financije i gospodarstvo 

 
11.  Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog  

                                              odjela za financije i gospodarstvo  

 
12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova 

održavanja javne rasvjete na području grada Vrbovca  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog   

  odjela za financije i gospodarstvo 

 
13. Donošenje Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Razvojne agencije Grada Vrbovca  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Sanja Lazić Wardell – v.d. ravnateljice RAG-a Vrbovec  

 
14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na: 

a) Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 
vrtiću Vrbovec  

b) Plan upisa za predškolsku 2018/2019. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Željka Šimanović – ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec 



15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa:  
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. 

godinu 
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog  
                                             odjela za financije i gospodarstvo  

 
16. Izvješće o radu Komunalca Vrbovec d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje 

komunalnog otpada u toku 2017. godine  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.  

 
17. Izvješće o radu Razvojne agencije Grada Vrbovca za 2017. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Sanja Lazić Wardell – v.d. ravnateljice RAG-a Vrbovec 

 
18. Donošenje Zaključka o održavanju tematske sjednice 

Predlagatelj: Vjekoslav Smolec – vijećnik  
Izvjestitelj: Vjekoslav Smolec – vijećnik  

 
19. Prijedlozi i mišljenja  

 

 
Točka 1. 

Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja 
dužnosti zamjenika vijećnika te polaganje Svečane prisege 

 
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Stjepan Fotović podnio je Izvješće o mirovanju 
vijećničkog mandata Vladi Mesniku te početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika 
Martine Petrak. Izvješćem Mandatnog povjerenstva utvrđeno je da je na izborima za članove 
Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanim 21. svibnja 2017. godine s Liste Socijaldemokratske 
partije Hrvatske (SDP) i Hrvatskih laburista – Stranka rada (LABURISTI) izabran Vlado Mesnik. 
Imenovani je dana 16. ožujka 2018. godine podnio Zahtjev za mirovanje vijećničkog mandata 
sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim izborima  i članku 34. stavku 5. Statuta 
Grada Vrbovca. Sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima  i članku 34. 
stavku 5. Statuta Grada Vrbovca Vladi Mesniku mandat miruje s danom 16. ožujka 2018. 
godine. Sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima Gradska organizacija SDP-a Vrbovec 
odredila je Martinu Petrak za zamjenicu vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vrbovca, a koja 
je bila na Kandidacijskoj listi SDP-a i LABURISTA za izbor članova Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca.  Sukladno iznesenom ispunjeni su svi zakonski i statutarni uvjeti za mirovanje 
mandata vijećnika Vlade Mesnika te početak obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika 
Martine Petrak u Gradskom vijeću Grada Vrbovca. Vijeće je Zaključkom primilo na znanje 
Izvješće Mandatnog povjerenstva KLASA: 021-05/18-01/12; URBROJ: 238/32-03/05-18-3 od 
26. ožujka 2018. godine. Zaključkom je utvrđeno da Vladi Mesniku mandat miruje s danom 
16. ožujak 2018. godine te da Martina Petrak s danom 28. ožujka 2018. godine počinje 
obnašati dužnost zamjenice vijećnika. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnicu Martinu Petrak da 



ustane te položi Svečanu prisegu. Predsjednik Vijeća pročitao je tekst prisege, a vijećnica 
Martina Petrak prisegnula je i potpisa Svečanu prisegu. Predsjednik Vijeća čestitao je 
vijećnici na izboru i prisezi. Potom se zahvalio gospodinu Vladi Mesniku na radu u Gradskom 
vijeću te iznio nadu da će imenovani kvalitetno predstavljati Vrbovec u Županijskoj skupštini 
Zagrebačke županije.  
 
Zaključak KLASA: 021-05/18-01/12; URBROJ: 238/32-01/01-18-4 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je 17.22 sati te da će Aktualni sat trajati do 18.22 sati.  
 
 

AKTUALNI SAT 
 
I MIJO MIJATOVIĆ – HDZ 
Vijećnik je čestitao vijećnici Martini Petrak na položenoj prisezi i zaželio joj je uspjeh u radu u 
Gradskom vijeću. Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za 
program rada mjesnih odbora. Vijećnik je iznio da ima nekakve povratne informacije s 
terena da se predsjednici mjesnih odbora ne konzultiraju oko tog plana i programa. 
Vijećnika zanima gdje je to stalo, gdje je zapelo, odnosno gdje je općenito stalo s tim jer je 
već početak četvrtog mjeseca, već je zatoplilo, trebalo bi se ići nešto raditi. Drugo pitanje 
odnosi se na groblje u Tkalcu. Vijećnik je iznio da su ljudi iz Tkalca postavili pitanje da li se 
planira investicija oko uređenja groblja odnosno mrtvačnice.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se Povjerenstvo za mjesne odbore sastalo 
dva puta, prije mjesec dana te su analizirali sve programe i utvrdili neke prioritete te će se 
uskoro prema tim prioritetima krenuti rješavati problemi u mjesnim odborima. 
Gradonačelnik je nadalje izvijestio da će biti raspisan i natječaj za rasvjetna tijela odnosno 
lampe jer su mnogi mjesni odbori to tražili, osigurano je 50.000,00 kuna za lampe te će se iz 
rezerve osigurati još dodatnih 50.000,00 kuna što znači da će ukupno izdvajanje za lampe 
iznositi 100.000,00 kuna i tada će se vidjeti koliko će se lampi uspjet kupiti za navedeni 
iznos. Gradonačelnik je iznio da će se nakon provedenog natječaja vidjeti gdje će se lampe 
postaviti. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da će projektna dokumentacija za 
cestu u Gornjem Tkalcu uskoro biti gotova, vrijednost radova je 1.000.000,00 kuna, te će se 
prvo riješiti cesta, a onda se mogu rješavati druge investicije.   
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnika da iznese samo da li je zadovoljan ili nezadovoljan 
odgovorima.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da važeći Poslovnik daje pravo da se izrazi zadovoljstvo odnosno 
nezadovoljstvo odgovorima.  
 
 



Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća napomenuo je vijećniku da ima jednu minutu za izražavanje zadovoljstva 
odnosno nezadovoljstva odgovorima.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je zahvalio gradonačelniku na odgovorima. Vijećnik je iznio da lampe nisu bile 
pitanje te da je zgodno za primijetiti da s obzirom na punjenje proračuna koje je osigurano 
zadnjim Zakonom o financiranju lokalne samouprave Vlade RH, Vlade HDZ-a i koalicijskih 
partnera, u Vrbovec se slijeva 12 milijuna kuna te bi se moglo možda kroz nekakav rebalans 
malo više tih lampi osigurat da se to pokrije i konačno završi pitanje svih tih lampi. Po 
odgovoru za groblje Tkalec smatra da je to ista stvar jer ljudi već godinama čekaju da se ta 
mrtvačnica sanira da bude bolje.  
 
 
II VJEKOSLAV SMOLEC – SDP 
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnika zanima kada će početi sanacija 
na bankinama i nerazvrstanim cestama i županijskim, a koje su pune udarnih rupa jer 
građani već pomalo gube živce i zima se odužila. Misli da je sada došlo vrijeme, proljepšalo 
se, da se to sanira. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je stanje nekih cesta zbilja alarmantno, naročito bankina, ima 
velikih problema u Brčevcu i Poljanskom Lugu. Nadalje je iznio da je dolaskom toplijih dana 
moguće obaviti predmetne radove jer su na sve strojeve koje imaju Županijske ceste i 
Komunalac Vrbovec stavljene ralice odnosno služe za zimsku službu. Gradonačelnik je iznio 
da čekaju da prođe opasnost od snijega te će onda nastaviti s radovima. Zaključno je 
odgovorio da se vodi računa o tome i čim bude moguće to će se sanirati.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
III DARKO DANANIĆ – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnika je molio objašnjenje zbog čega 
je s jučerašnjim datumom došlo do smjene na čelu Skupštine Gradskih objekata Vrbovec, 
smjene gospodina Hrvoja Herčeka koji je do samo prije nekoliko dana pohvaljen kako od 
gradonačelnika tako i od direktora tvrtke za pomoć u sudjelovanju u svim pripremnim 
aktivnostima za sezonu. Vijećnik je zamolio pojašnjenje gradonačelnika zbog čega je to, da li 
to automatski znači i raskid suradnje s nezavisnom listom i predviđa li se smjena svih ostalih 
članova nezavisne liste. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je on gospodina Herčeka i vijećnika zvao da dođu kod njega 
na sastanak da vide gdje su i šta dalje. Nadalje iznosi da su razlozi smjene vijećniku jako 
dobro poznati te misli da time ne treba zamarati ljude niti to želi iznositi, smatra da to nije 
potrebno. Gradonačelnik je iznio da ono što je najvažnije su radovi u Nerezinama koji su 
počeli ovaj tjedan, na sanaciji zgrada, sezona nije upitna, to je važno za ljude. Gradonačelnik 



je pozivao vijećnika da se nađu i to prodiskutiraju ako vijećnik želi te ne bi iznosio ništa dalje 
ako baš vijećnik to ne zahtijeva.  
 
Darko Dananić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da želi odgovor.   
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da on to ne želi.  
 
Darko Dananić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je izrazio nezadovoljstvo ovakvim odgovorom jer na postavljeno pitanje nije dobio 
odgovor. Vijećnik je iznio da možda gospodin Herček i on mogu naslutiti u čemu je problem 
ili ne, ali je tražio da gradonačelnik objasni pred Gradskim vijećem, želi da objasni u čemu je 
greška, u čemu je krimen predsjednika Gradskim objekata i zbog čega je on smijenjen, da li 
postoji nešto nesavjesno u njegovom radu, da li nije bio odgovoran prema toj funkciji, koji su 
razlozi. Smatra da se odgovor mora dobiti, ne može se reći ne želim to odgovoriti, to nije 
korektno prema pitanju.  
 
 
IV STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da je postavio ovdje pitanje 
na temu voda i poplava, 22. je bio svjetski dan voda te želi pohvaliti rad po svojem pitanju 
koje se rješava. Nadalje je iznio da ima pitanja mještana iz Lonjice po problemu koji je star 
desetak godina i ne može ga se riješiti. Vijećnik je iznio da se radi o početku Lonjice, kućni 
broj 1a i okolne kuće koje su dugi niz godina poplavljene i nemaju odvodne kanale jer su 
zatrpani lokalni kanali poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Smatra da bi se to moralo  
pokušati ispraviti s obzirom da se taj navedeni gospodin obraćao bivšem gradonačelniku, 
bivšem komunalnom redaru, čak i Fondu za zaštitu okoliša i nažalost ništa nije riješio. 
Vijećnik je iznio da će dostaviti i pismene dokumente kako bi se to moglo kvalitetnije 
odraditi. Drugo pitanje vezano je za spomenutu javnu rasvjetu. Vijećnik je iznio da je dobio 
od mještana Ulice Ivana Gorana Kovačića u Vrbovcu upit kad će oni dobiti uličnu rasvjetu za 
koju plaćaju naknadu jer cirka 300 metara te ulice nema apsolutno nikakvu rasvjetu.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je on s Lonjice i ne zna gdje je ta kuća 1a i gdje je taj kanal 
zatrpan. Nadalje je iznio da je bio u Lonjici kada je bila povišena razina vode, u donjoj ulici se 
rješavao problem. Gradonačelnik moli da se zahtjev uputi komunalnom redaru te će se 
rješavati. Gradonačelnik je iznio da je za javnu rasvjetu već odgovorio da natječaj za lampe 
ide nakon Uskrsa te će se nakon toga lampe raspoređivati po cijelom gradu, ovisno o 
potrebama. Gradonačelnik je iznio da se ne može svugdje riješiti sve, ali barem dio tih 
potreba koje su se ukazale budu se riješile  ove godine pa dalje slijedećih godina.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
 
 



V STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da su u Brčevcu opet bile 
poplave, ljudi se bune oko toga. Vijećnik je iznio da mora ponovno pitati, bilo je spominjano 
dizanje mostova i takvih prijedloga, ljudi su osjetljivi na takve izjave pa moli gradonačelnika 
da pojasni šta će se raditi u narednom periodu budući da je sad snijeg okopnio, nema kiša, 
doći će i lijepo vrijeme pa ga zanimaju planovi u tom dijelu Vrbovca ispod pruge. Drugo 
pitanje je već prije pitao, prva godina gradonačelnikovog mandata se već polako topi te ga 
zanima da li ima viziju koji će biti njegov glavni projekat po kojem će biti obilježen njegov 
mandat od četiri godine.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da kad je u pitanju dizanje mostova u Brčevcu 
u Dudnjaku, prije dva dana stigao je geodetski elaborat koji je Grad naručio te ga sada treba 
analizirati da se vidi koji mostovi su kritični. Nadalje je iznio da su bili na sastanku u 
Hrvatskim vodama gdje je dogovoreno prokopavanje kanala, u Samoborcu se već kopa, te je 
utvrđeno pet do šest kritičnih mjesta i dogovoreno je da oni to saniraju, oni su se obvezali 
da budu to sanirali. U Brčevcu u Dudnjaku treba stvoriti propust u dužini cca 200 metara i 
treba to prekopati prema autoputu gdje je također jedan most koji blokira otjecanje vode. 
Sanirat će se i grabe koje su uz polja, a sanirat će se i mostovi u samom Dudnjaku što ovisi o 
tome što će pokazati sam elaborat koje mostove treba dići, a koje ne. Gradonačelnik je 
objasnio da nije htio da to odlučuje on niti vatrogasci već se to dalo stručnjaku da odredi koji 
mostovi su preniski, a koji nisu. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je već prije 
govorio da on nema jedan veliki projekt već više projekata i pokušava raditi na više 
„kolosijeka“, jedan od projekata je vrtić koji će sigurno biti završen bez obzira da li dobili 
sredstva za EU projekt ili ne. Gradonačelnik je iznio da je baš prije tjedan dana bio gotov 
natječaj za mjeru 7.4.1. gdje su vrtić dobili Gradec i Kloštar Ivanić, kulturni centar dobila je 
Vrbovečka Dubrava, a projekte u Vrbovcu koje je pripremila bivša vlast i to groblje i igralište 
u Luki nisu dobiveni. Gradonačelnik je iznio da će možda pasti slijedeće godine i projekt 
vrtića koji se sada priprema, ali u tom slučaju Grad će platiti vrtić. Gradonačelnik je iznio da 
se optimistično ide naprijed, prijavit će se EU projekti. Gradonačelnik je iznio da ima još 
jednu veliku stvar u pripremi, ali ne želi ju još objavljivati. Gradonačelnik je odgovorio da mu 
je bitno da ima što više malih stvari jer jedna velika stvar koliko god bila velika neće 
doprinijeti toliko jer su potrebni pomaci u više područja da bi se išlo naprijed. Gradonačelnik 
je zaključno iznio da jedna stvar koliko god bila velika ne može spasiti Vrbovec.  
 
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da će po prvom odgovoru uvijek biti djelomično zadovoljan dok se problem 
u Brčevcu ne riješi, to je problem koji je zapravo već dugi niz godina problematičan od kada 
je sagrađena brza cesta, nisu napravljeni propusti, te će prenijeti ljudima odgovor 
gradonačelnika. Po drugom odgovoru vijećnik je iznio kako gradonačelnik može očekivati da 
će ga na to vrlo često podsjećati kao i na Nerezine iako je tu malo skeptičan oko nekih stvari. 
Vijećnik je iznio kako bih volio da u gradonačelnikovom programu bude više poduzetnika, da 
se otvaraju još neka radna mjesta, da se stvaraju uvjeti da ljudi dolaze u Vrbovec investirat.  
 
 
 
 



VI HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio nekoliko pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da gradonačelnik ne 
mora biti nervozan jer ga neće ništa pitati zašto ga je smijenio te iznio da je time napravio  
uslugu njemu, njegovoj obitelji i prijateljima, ali smatra da bi bilo lijepo da gradonačelnik 
odgovorite kolegi Darku Dananiću na pitanje te bi i on volio čuti razloge zašto je netko 
nezadovoljan s njim. Vijećnik je iznio da je devet mjeseci praktički prošlo od njegovog prvog 
pitanja odnosno od prve sjednice Gradskog vijeća, a radi se o raskrižju Tomislavove i De 
Piennesove ulice te pita to već treći ili četvrti put. Vijećnik je iznio da je gradonačelnik rekao 
prošli puta da budu išle nekakve reflektirajuće trake ili horizontalna signalizacija, no još 
uvijek nema rješenja tamo, upozorava stalno na tu De Piennesovu ulicu te će poslije i za 
predstavnika policije isto postaviti pitanje. Vijećnika zanima gdje je to stalo i kada će biti 
početak radova na izgradnji nogostupa u De Piennovoj ulici na spoj s Kolodvorskom. Nadalje 
je iznio da je zamoljen d nekolicine građana koji kažu da su u nemogućnosti razgovarati s 
gradonačelnikom. Vijećnik je iznio kako je pokušao objasniti da gradonačelnik ne može biti 
24 sata na dispoziciji za građane i sa svakim baš kad njemu to paše, ali građani su rekli da 
gradonačelnik uvijek može primiti od 7 do 15 kad obično ljudi rade. Vijećnik je obrazložio da 
ih je malo usmjerio na dogradonačelnike, a građani kažu da ne mogu doći do nikoga. 
Vijećnika zanima kad postoji neko vrijeme u koje se neki čovjek koji radi od 8 do 16 može 
obratiti gradonačelniku, a nije subota i nedjelja, i na koji način.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je projektno rješenje za križanje Tomislavove i De Piennesove 
stiglo jučer, predviđeni su samo znakovi i vertikalna signalizacija pa je poslao jedan prilično 
ljuti mail u projektantsku kuću da Grad nije totalno zadovoljan tim rješenjem. Gradonačelnik 
je odgovorio da ima sastanak s njima ponovno sutra, definitivno se traži nešto fizičko poput 
traka za usporavanje, a kako bi se riješilo to opasno mjesto u Vrbovcu. Gradonačelnik je 
iznio da ne zna zašto su oni dali takvo rješenje, on smatram da osoba koja je kontaktirala s 
njima iz Grada Vrbovca nije to odradila na dobar način, očito nije slušala želje niti vijećnika 
niti gradonačelnika. S projektantima će se pričati i pokušati iznaći najbolje rješenje koje bi 
zadovoljavalo Grad. Po pitanju nogostupa u De Piennesovoj misli da će dokumentacija biti 
gotova krajem lipnja ili početkom srpnja te se onda može krenuti s radovima. Vezano za 
pitanje razgovora s gradonačelnikom odgovorio je da svatko tko se najavi može razgovarati s 
njim, on je dostupan ljudima stalno, 24 sata dnevno, svatko tko ga nazove, javi mu se, ako 
imam propušteni poziv, vrati poziv, na facebooku je također konstantno s ljudima, a prima 
ljude stalno i u uredu. Gradonačelnik je iznio da ako ga nema, zapišu se kod Božene i onda ih 
se zove da dođu kod njega, on ih sve prima, stalno je dostupan. Gradonačelnik je zaključno 
odgovorio da je on izabrao da budem ljudima dostupan non stop i zbog toga trpi njegova 
obitelj, a djeca pogotovo, ali je sam to izabrao.  
 
Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da je on postavio pitanje da ljudi koji ne mogu za vrijeme radnog vremena, 
te je iz gradonačelnikovog odgovora zaključio, da li smije tim ljudima dati njegov broj 
telefona da ga kontaktiraju iza 15 sati.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je on dostupan više puta i u poslijepodnevnim satima u 
uredu i mogu se javiti Boženi da dogovore sastanak.  



 
VII DRAŽEN SUDINEC – REFORMISTI  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da kažu ljudi da bih trebao 
provjeriti poslove osiguranja koji su se promijenili, da je odabrana novu osiguravajuća kuća, 
navodno je sklopljen ugovor s Triglav osiguranjem, Poslovnicom koju vodi dosadašnji SDP-ov 
vijećnik Vlado Mesnik. Vijećnika zanima da li je to istina, da li se može dobiti uvid u 
dokumentaciju. Drugo pitanje vezano je pomalo i uz pitanje vijećnika Tvorića, a to su 
poplave koje su nedavno bile. Vijećniku nije jasan kriteriji po kojem bi se uklanjali određeni 
mostovi u Dudnjaku. Vijećnik je iznio da je gradonačelnik htio ukloniti vijećniku Tvoriću most 
i ako je tamo bilo sve poplavljeno, voda je bila iznad graba, voda je bila iznad mostova, 
preko ceste, znači most nije smetao, smetalo je nešto puno dalje da kompletna ta voda nije 
tekla prema širim i većim kanalima. Vijećnik je iznio da to znači da nije problem bio u naselju 
samom. Vijećnik je nadalje iznio da je gradonačelnik s druge strane spriječio Županijske 
ceste da uklone most na kućnom broju u Celinama 274 kod gospodina Ivice Klepca. Vijećnik 
je objasnio da je to most gdje se pokazalo da je stvarno začepljenje, da voda ne otiče i koji je 
zapravo izazvao izlijevanje vode na prometnicu te je ugrozio sigurnost prometa i građana. 
Vijećnika zanima zašto tamo gdje je stvarno problem se most ne ukloni. Vijećnik se ispričao  
gospodinu Majzec te iznio da je ovdje urgirao gospodin Mesnik koji se obratio 
gradonačelniku da se to spriječi, a s druge strane na kućnom broju kod Stjepana Tvorića, 
tamo gdje most uopće nije problem gradonačelnik je imao namjeru ukloniti ga.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po pitanju osiguranja gradonačelnik je odgovorio da je dobivena jeftinija ponuda te je ista i 
izabrana. Po pitanju poplava gradonačelnik je iznio da je bio tamo u blizini gospodina Tvorića 
te je njegova susjeda rekla da je njegov most problematičan, a on nije znao niti čiji je to 
most, niti je on ništa naređivao. Gradonačelnik je odgovorio da se radi o Tvorićevom mostu i 
da je problematičan, da bi ga digli u zrak. Gradonačelnik je objasnio da je taj most pogledan, 
iz Komunalca su rekli da taj most nije problematičan nego su upravo problem mostovi u 
polju i to će se sanirati. Gradonačelnik je iznio da je zanimljivo kako apsolutno svi u gradu 
znaju osim njega da je taj most koji je on gledao Tvorićev most.  Gradonačelnik je iznio da je 
i Bregović već znao da je to most od Tvorića, zna da to i vijećnik zna, samo je on to saznao 
kasnije. Gradonačelnik je iznio da se budu Gradske službe valjda naučile da neke informacije 
moraju reći gradonačelniku, a ne svojim bivšim šefovima. Po pitanju gospodina Ivice Klepca i 
njegov mosta gradonačelnik je iznio da je Grad zvao Županijske ceste i tražio od njih da tamo 
problem riješe. Gradonačelnik je iznio da je zbog Celina bio u Županijskim cestama na 
razgovoru i zbog toga je u Hrvatskim vodama u Dugom Selu traženo da se taj problem riješi 
kad ga Grad ne može riješiti jer to nije gradska cesta već županijska i traži da se tamo 
napravi što god treba i kome god treba dići most u zrak. Gradonačelnik je iznio da gospodina 
Ivicu Klepca ne poznaje, a kamoli da bi mu čuvao most. Gradonačelnik je nadalje iznio da se 
radi i o mostu od njegovog tate, da bi dao da se diže u zrak ako je loš. Gradonačelnik je iznio 
primjer u Lonjici gdje jedan most lošije izgleda i bio je problematičan, to je most jednog 
njegovog jako dobrog prijatelja i taj most će također srušiti odnosno dići u zrak i riješiti 
problem. Gradonačelnik je objasnio da on ne gleda čiji je most nego kako da se problem 
riješi i da se pomogne ljudima.  
 
 
 



Dražen Sudinec – vijećnik Reformista  
Nisam zadovoljan odgovorom pogotovo vezano uz Brčevec. Vijećniku nije jasno kuda se baš  
„napikiralo“ na most koji uopće nije problem i sve zbog susjede, misli da je to priča za „malu 
djecu“, a s druge strane što se Celina tiče zna točno tko je urgirao, zašto je urgirao, radi se o 
kućnom broju 274 za one koji ne znaju, a to je adresa gdje je gospodin Ivica Klepec zvani 
Kirbi i to je problem.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da on poznaje tog čovjeka i zanima ga od koga je vijećnik dobio 
nekakvo očitovanje da je tu problem most.  
 
Denis Kralj- gradonačelnik  
Gradonačelnik je postavio pitanje tko je urgirao. 
 
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista  
Vijećnik je odgovorio da ista osoba kao i za osiguranje te da ljudi znaju šta se događa. 
 
 
VIII DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ 
Vijećnik je odmah na početku, prije nego što je postavio pitanja, izrazio nezadovoljstvo jer 
ne zna da li da pita pitanja obzirom da nekada gradonačelnik hoće odgovoriti, a nekad neće. 
Vijećnik je upozorio da gradonačelnik mora odgovoriti na pitanja vijećnika, a ako ne zna 
onda pita pa piše, može odgoditi odgovor, a ne može reći da ne želi odgovoriti. Vijećnik 
shvaća gradonačelnikove razloge da su to trebali odraditi unutar svoje koalicije, ali to  
vijećnike nije briga. Vijećnik je iznio da je on već postavljao pitanje, ali sada su dobiveni  
izračuni za podatke koji se nisu znali i to da bi Grad Vrbovec trebao dobiti 11 milijuna kuna 
od mjera HDZ-a odnosno Vlade, to su značajna sredstva za koja se nije znalo ranije. Vijećnika 
zanima da li gradonačelnik već sada ima plan, jer ima dosta projekata koji su stajali zbog 
nedostatka sredstava, gradonačelnik se žalio da je naišao na praznu blagajnu, no ona se sada 
puni. Vijećnik se nada da je sada pokriveno sve ono što je bilo ranije pa ga zanima da li 
možda postoji plan, a kako ne bi prošla godina u kojoj ima novca i da se on ne potroši jer 
doći će i druge godine. Vijećnik je iznio da postoje projekti poput nogostupa u Gradečkoj i 
dr., traži da gradonačelnik kaže koji su to po njemu, za neke zna da imaju uvjete da krenu. 
Drugo pitanje je vezano uz poduzetnički inkubator, vijećnik je iznio da on osobno ne zna gdje 
je to stalo, zna da je bilo oko toga dosta priče i u Županiji, Vrbovec je tu bio dosta glasan, sad 
je to stalo, ne misli da je gradonačelnik imao utjecaja, ali ga zanima koji je njegov plan s 
time. Vijećnika zanima da li gradonačelnik ima nekakav plan ili je nemoguće pokretati taj 
projekat zbog nekakvih objektivnih razloga.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio kako su pitanja vijećnika kao i uvijek više usmjerena na to da on 
ocjenjuje rad bivšeg gradonačelnika, to ga se stalno traži pa će to i napraviti. Gradonačelnik 
je iznio kako prvo mora spomenuti da mu se čini kako je mnogima žao što novac stiže u Grad 
Vrbovec, ali takva je situacija, to je zasluga HDZ-ove Vlade i on od toga ne bježi, a treba 
objasniti i zašto se to dobiva. Gradonačelnik je iznio da je to zato što je netko devastirao i 
uništio grad te da Jaska ne bude dobila niti kune. Gradonačelnik je objasnio da se na taj 
način Vrbovec izjednačava sa sredinama koje su uspješnije, a u Vrbovcu postoji gomila ljudi 



koji su radili za minimalac i od kojih se ne uplaćuje razlika u proračun te to sada uplaćuje 
država, npr. Jastrebarsko već godinama taj novac dobiva plus što imaju ljude s velikim 
plaćama koji onda imaju i veliku kupovnu moć, to je dvostruka korist za grad, a ovdje Vlada 
mora intervenirati za sredinu koja je uništena i devastirana da bi barem malo pomogla i 
izjednačila Vrbovec s uspješnijima. Gradonačelnik je iznio da se dobiva taj novac, ali dobiva 
ga se zato što ga se nije znalo prije uzeti, smatra da ga je Grad trebao odavno uzeti s 
obzirom na broj stanovnika da je bila razvijena industrija, da je razvijen grad, ljudi bi ovdje 
imali veće plaće pa bi taj novac već odavno dobivali. Vezano za projekte gradonačelnik je 
iznio da se krenulo s izradom Proračuna s obzirom da se sada vidjelo da napokon novac 
stiže, rebalans Proračuna se izrađuje, prije tjedan – dva je pročelnica uputila pismo prema  
gradskim ustanovama, konture se već ocrtavaju, nogostup u Gradečkoj je prijavljen u 
Ministarstvo regionalnog razvoja i traženo je 700.000,00 kuna za taj nogostup, a od 
Ministarstva graditeljstva 450.000,00 kuna. Gradonačelnik je iznio da je tražen taj nogostup,  
a ne u Naselju Stjepana Radića koji je stavljen u Proračun, zato što ovaj u Naselju Stjepana 
Radića još uvijek nema važeću građevinsku dozvolu, imat će ju kroz nekakvih mjesec dana, a 
ovaj u Gradečkoj već ima pa je odlučeno to ubaciti u Proračun. Gradonačelnik je iznio da 
vijećnik bude bez brige, uskoro će dobiti rebalans s punim iznosom, ne treba se brinuti da 
novac bude ostao, novaca je malo. Gradonačelnik je iznio da je već 5 milijuna potrošeno, ako 
se ubaci nogostup u Gradečkoj onda je još ostalo 2 milijuna. Gradonačelnik se zahvalio svima 
na brizi, iznio je kako vidim da ih taj novac jako žulja, a ova gradska vlast je pokazala da zna 
te će znati na bolji način to utrošiti nego što bi oni ikad napravili. Gradonačelnik je iznio da je 
bio malo i bezobrazan te iznio da tko zna da je taj novac došao njima, gdje bi taj novac 
završio, ovako je sigurno da bude završio na pravim mjestima. Po pitanju inkubator 
gradonačelnik je odgovorio da je to ono gdje ga se traži da pljuje po vijećnikovom bivšem 
gradonačelniku, taj projekt koji je on ostavio je neupotrebljiv, morat će se nešto drugo 
smisliti, nešto je već smišljeno, ali to je u ranoj fazi.  
 
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je nezadovoljan odgovorima i smatra da je to politički pamflet. Vijećnik je iznio da 
ono što će on pitati je njegova stvar, a HDZ je inače stranka i nije nekakva „rulja“ te su  
pitanja izdefinirana kroz tijela. Vijećnik smatra da gradonačelnik priča stvari koje apsolutno 
ne stoje jer ne zna što priča. Vijećnik je iznio da je gradonačelnik rekao kako je vijećnik  
upropastio Vrbovec. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je iznio da to nije rekao.  
 
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio kako je gradonačelnik rekao „vi“, a on je postavio pitanje, a ne HDZ te je 
gradonačelnik rekao da je vijećnik upropastio Vrbovec. Vijećnik je iznio da je on, što može 
dokazati 9 godina kojih je bio u Županiji, izuzetno puno pomogao Vrbovcu, ali se time ne 
hvali i nije mi to važno, po njemu je to bio njegov posao, kao što je gradonačelniku posao da 
dobro vodi ovaj Grad. Vijećnik je iznio da nikakav novac njega ne žulja i drago mu je da 
gradonačelnik već ima planove i što će s tim novcima napravit, bili oni veliki ili mali.  
 
 
 



IX ŠTEFICA FINTIĆ – HDZ 
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za višeg referenta 
poljoprivrede koji je dobio otkaz. Vijećnicu zanima na koji način će Grad ispoštovati Zakon o 
poljoprivrednom zemljištu koji propisuje da agrotehničke mjere mora provoditi osoba koja 
ima najmanje srednju stručnu spremu poljoprivredne struke. Drugo pitanje vezano je uz 
padaline snijega koje su sve zatekle. Vijećnica je iznije da je prije bilo čišćenje snijega s 
nogostupa te pitaju građani samog centra Vrbovca zbog čega se nije čistio sam centar grada, 
nogostup i prostor oko vrtića u to vrijeme, a istodobno je očišćeno nogometno igralište za 
utakmicu koja je bila odgođena.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Mi smo sistematizirali radno mjesto osobe koja je zadužena za imovinu, za to će biti 
zadužena osoba koja se bavi imovinom Grada Vrbovca i to nije ništa upitno, hvala vam na 
brizi. Nogostup, svako jutro idem s djecom u vrtić, nisam primijetio da oko vrtića nije 
očišćeno niti jedno jutro, centar je čišćen, bilo je -20 vani, djelatnici su se trudili, kvarila se 
mehanizacija, bilo je problema oko kvarova, mislim da je na trgu ispalo jako zgodno kada se 
trg čistio veliki brijeg snijega koji je tamo ostao, na njemu su klinci tjedan dana uživali te je 
plan i slijedeći puta kad bude snijega na trgu, da se on skupi, da se klincima da jedan poligon 
za igranje u centru Vrbovca, također se nadam da bude Komunalac Vrbovec ove godine 
malo osvježio svoj vozni park s novim strojevima i da im se ne budu toliko kvarili slijedeće 
godine i da budemo spremni ušli u zimsku sezonu.  
 
Vijećnica je zadovoljna odgovorima.  
 
 
X DAMIR FAŠAIĆ – HDZ 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da se prvo pitanje odnosi, 
kao što su neki od vijećnika i spominjali, na poplave u gradu. Vijećnik je istaknuo da je 
također pratio jedan dio poplava koji se dešava u Celinama i oko Gradskog stadiona Vrbovca 
te se raspitao i razgovarao s direktorom Vodoopskrbe Lonja Zelina koji je rekao da je 
rješenje toga i da će puno pomoći, izgradnja retencije VIR, time će se na neki način zaustaviti 
doticanje vode u takvim količinama za onaj donji dio Celina i Vrbovca. Vijećnika zanimaju 
aktivnosti, prošli puta je bilo postavljeno pitanje vezano za retenciju VIR, međutim nije 
shvatio gradonačelnikov odgovor jer bilo je napominjano da postoji problem kod imovinskih 
odnosa. Vijećnika zanima da li Grad šta poduzima odnosno da li je nešto poduzeto po tom 
pitanju, što tu treba riješiti. Vijećnik je iznio da je gradonačelnik tom prilikom istaknuo i 
napomenuo da očekuje pomoć bivšeg gradonačelnika Bregovića koji radi u Hrvatskim 
vodama, koji je također istaknuo da radi na tim projektima, između ostalog i retencije VIR. 
Vijećnika zanima da li je gradonačelnik kontaktirao s bivšim gradonačelnikom, da li su sjeli, 
rekli što je problem, da li je otišao na sastanak i raspitao se kada će taj projekt biti u planu, 
što se treba napraviti da bi se konačno krenulo. Vijećnik je iznio da se taj projekt mora staviti 
u plan rada Hrvatskih voda jer bez toga neće niti započeti pa je neophodno da tu 
gradonačelnik odradi svoj posao. Drugo pitanje se odnosi na poljoprivredu. Vijećnik je iznio 
da se jedan dio njegovog programa odnosio, kada je bio kandidat za gradonačelnika, na 
gospodarstvo i poljoprivredu, svjestan je da tu nije lako napraviti neke programe koji bi imali 
efekta, tu se može i pogriješiti, najlakše je dodijeliti nekakve bespovratne potpore, za 
poljoprivrednike je to dobar početak, daje im se određena potpora u obliku subvencija. 



Vijećnik je iznio da je pročitao, a govorio je i o tome, Općina Dubrava je organizirala 
poljoprivrednu zadrugu, misli da se tako može napraviti dobro za poljoprivrednike, da ih se 
pokuša organizirati u zadrugu. Vijećnik je iznio da sada daje gradonačelniku jedan dio svojeg  
programa. Nadalje je iznio da postoje i natječaji iz ruralnog razvoja te je sada u natječaju 
propisao i potencira udruživanje, a što gradonačelnik može pitati Razvojnu agenciju. Vijećnik 
je objasnio da ako se udruže i povežu poljoprivrednici, onda se dobije više bodova, ima veće 
šanse dobiti nekakvu potporu, a samim time njima se smanjuje trošak ako su povezani u 
zadrugu. Vijećnik je iznio da se održao jedan sastanak tu vezano uz kooperaciju koja također 
iziskuje povezivanje poljoprivrednika pa ga zanima što gradonačelnik čini, da li je njegov 
program, da li ima ideju, tu ne treba novaca, neće trošiti za komunalnu infrastrukturu već 
udruživanje i povezivanje poljoprivrednika i na taj način im pomoći. Vijećnika zanima da li 
gradonačelnik ima nekakvu ideju u planu, povezivanje u zadrugu i osnivanje i daljnju 
suradnju s županijskim distributivnim centrom za voće i povrće, ali i s ostalim tvrtkama kao 
što je Podravka.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po pitanju retencije VIR gradonačelnik je odgovorio da je dobiven dopis od Hrvatskih voda u 
koje oni uvjeravaju da će do lipnja riješiti sve imovinske probleme jer prema ugovoru koji je 
gospodin Bregović potpisao s njima je rješavanje imovinskih problema na Hrvatskim vodama 
i onda će se dobiti građevinska odnosno oni će sve papire riješiti za Grad. Gradonačelnik je 
iznio da je bio s gospodinom Bregovićem te je on rekao da se aktivirao po tom pitanju,  
vjeruje da uz njegovu pomoći i iz tog dopisa, da je na Gradu ne samo da čeka, već će ih pitati 
gdje se stoji, a postoje obećanja koja su dobivena. Gradonačelnik je iznio da je on uvijek 
dobronamjeran pa vjeruje da nešto bude od toga. Po drugom pitanju gradonačelnik je 
odgovorio da ga je već i gospodin Tvorić pitao koji su mu neki veliki projekti, a on je izbjegao 
to odgovoriti jer zapravo to čuva. Gradonačelnik je iznio kako misli zaštiti proizvođače i 
proizvode s ovog područja pod brandom „Kaj su jeli naši stari“, da se ljudi udruže, a Grad da 
im da brand da budu prepoznatljivi i da se time jamči i kvaliteta. Iznio je da je to jedna vizija 
koja se sada razrađuje, s time se misli napraviti veliki iskorak za poljoprivrednike i na taj 
način im pomoći, brand se oslanja na tradiciju što današnji potrošači traže. Gradonačelnik 
smatra da treba ljude organizirati i iskoristiti tu ideju. Smatra da će ljudi puno laganije na taj 
način naći svoj put do kupaca. Gradonačelnik je obrazložio da pokušava neke stvari ostaviti 
za sebe i ne iznositi ih dok se one ne razviju i realiziraju. Gradonačelnik je iznio da postoje i 
neki prostori koji bi se mogli iskoristiti i to u vidu da se proizvođačima omogući njihovo 
korištenje za neke radnje koje oni doma nemaju ili koje su im preskupe, npr. za vaganje i 
pakiranje. Gradonačelnik je obrazložio da se želi poljoprivrednicima pomoći i kroz uslugu 
koju bi osigurao Grad, a ne samo brand. Gradonačelnik smatra da im treba dati uslugu i jaki 
brand, a poljoprivrednici su ti koji to trebaju iskoristiti.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima te je iznio da će biti još zadovoljniji kada se to realizira, 
pogotovo drugi odgovor. Smatra da je povezivanje pod brandom „Kaj su jeli naši stari“ dobro 
te mu je drago što se gradonačelnik slaže s njim da im treba uz to pružiti još neku uslugu 
poput pakirnice, sortirnice, proizvodnje ili prerade proizvoda što ne može sam učiniti mali 
proizvođač. Vijećnik smatra da ih Grad trebao povezati u zadrugu i omogućiti im da zajedno 
rade te pružiti im još dodatne potpore kako bi mogli plasirati svoje proizvode. Vijećnik 



smatra da je to konkretna pomoć poljoprivrednicima koji će se malo po malo uključivati ako 
će to biti dobro napravljeno.   
 
 
XI FRANJO SIMIĆ – HSU 
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da bi se u Vrbovcu trebala 
dogoditi dva velika energetska projekta, Dječji vrtić Vrbovec i I. osnovna škola Vrbovec ušli 
su u program energetske obnove te se radi o dva projekta vrijedna više milijuna kuna. 
Vijećnika zanima kada se očekuju skele.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik se zahvalio bivšoj vlasti koja je osigurala pola sredstava za projekte, a 
sadašnja vlast je osigurala drugu polovicu. Gradonačelnik je odgovorio da su oba natječaja 
raspisana te izabrani su izvođači. Gradonačelnik je zadovoljan što je izvođač radova za školu 
domaći izvođač. Gradonačelnik smatra da će se skele postavljati uskoro obzirom na rokove, 
misli da radovi moraju biti izvedeni do ožujka slijedeće godine. Gradonačelnik je iznio da će 
škola čekati da budu praznici dok će vrtić uskoro ići u radove.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom. 
 
 
XII TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik je iznio da postoji 
nesrazmjer u održavanju graba odnosno odvodnih kanala za državnim, županijskim i 
lokalnim cestama. Smatra da se grabe uz županijske i državne ceste puno bolje održavaju i to 
osobito na dijelovima gdje nitko ne živi. Vijećnik je iznio da ga posebno smetaju grabe uz 
cestu Greda – Peskovec. Vijećnika zanima da li postoji plan i mogućnost da se te grabe uz 
lokalne ceste bolje održavaju te da se Komunalac sa svojim malčerima uključi u održavanje 
tih graba. Po drugom pitanju vijećnik je iznio da je neki dan objavljen natječaj gdje se 
600.000,00 kuna predviđa za razvoj gospodarstva odnosno poduzetnicima Grada Vrbovca. 
Obzirom da ga puno ljudi pita, moli gradonačelnika da objasni o kakvim se potporama radi i 
tko se može javiti. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je istina da neke grabe i ceste nisu dobro 
očišćene te da su neke zarasle. Iznio je da se lani bilo teško s tim boriti te je iznio primjer 
nogostupa u Luki koji je uništen kopanjima i skroz je devastiran. Gradonačelnik je iznio da se 
danas na Vijeću donosi odluka da svatko tko prilikom kopanja uništi infrastrukturu za više od 
50 %, da sam mora u cijelosti sanirati istu. Gradonačelnik je objasnio da je to način na koji 
nova vlast djeluje, uvode se novine u Gradu, kopiraju se dobre stvari od drugih koji su bolji 
od Vrbovca te će se to primjenjivati. Gradonačelnik smatra da će se na taj način voditi briga 
za ljude i grad. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da su sve informacije 
dostupne na webu Grada te da se može doći i informirati u Gradu. Radi se o neposrednim 
potporama koje po prvi puta daje Grad Vrbovec poduzetnicima za infrastrukturu i to npr. 
struju, vodu, plin i slično. Gradonačelnik je obrazložio da će se dati poduzetnicima do 50 % 
troškova, a najviše 100.000,00 kuna i to do isteka sredstava. Gradonačelnik je iznio da će se 



uskoro vidjeti koliko bude prijavljenih, kako će to ići, da li će biti potrebe da se to poveća ili 
smanji. 
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
XIII STJEPAN GROŠANIĆ – HSS 
Vijećnik je iznio da ga je na javljanje potaknula činjenica jer se puno govori o zadruzi. 
Vijećnik je iznio da je Vijeće 1998. godine osnovalo zadrugu Kooperativa Vrbovec te su bile 
namjere da se to provede zajedno s PIK-om i Podravkom i svim drugima te se pokušalo 
osnovati tzv. strojni prsten gdje ne bi svaki poljoprivrednik kupovao sve moguće strojeve već 
bi svaki kupio nešto te se trebalo zajedno raditi. Vijećnik je iznio da je od PIK-a bio uvjet da 
se mora 13000 svinja utoviti u godini koje bi se predale njima, a kako bi oni poslovali sa 
zadrugom. Nadalje je iznio da je Podravka garantirala otkup, ali je bio minimum 3000 tona 
povrća i povrtnih kultura koje bi oni uzeli. Vijećnik smatra da to sve nije tako jednostavno te 
bi on bio najsretnijih da se uspije u tome. Vijećnik smatra da se treba biti oprezan u tome i 
da se ljudima ne treba previše obećavati.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je zahvalio vijećniku na iznesenom iskustvu te je iznio kako je svjestan toga 
da zadruga prvenstveno ovisi o ljudima, da li će htjeti proizvoditi, da li će imati ekonomski 
interes. Gradonačelnik smatra da je ljudima potrebno pružiti mogućnost, a o njima ovisi 
uspjeh. Gradonačelnik je iznio da će se probati te je uvijek moguće ne uspjeti. Smatra da 
treba pronaći model kojima je ljudima prihvatljiviji, ako se ne bude proizvodilo za Podravku, 
možda će se proizvoditi za tržnicu. 
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
XIV DEJAN JAIĆ – HSS 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnik iznosi da mu je 
nekolicina građana postavila pitanje vezano uz odluku o produljenju radnog vremena 
ugostiteljskih objekata koja je nekada donesena, a nije usklađena sa zakonom iz 2016. 
godine. Vijećnik je iznio da se radi o barovima koji nemaju ateste na buku te kada dođe 
ljepše vrijeme ta buka je preseljena na terase tih lokala, sugrađani se bune jer ne postoje 
uvjeti. Vijećnik se zahvalio načelniku Policijske postaje Vrbovec što će danas podnijeti 
Izvješće o stanju kriminaliteta u 2017. godinu te ga zanima da li ima uvid u ovu 
problematiku, da li se građani žale. Vijećnika zanima da li ima kakvo konkretno rješenje 
iznesenog problema odnosno buke i održavanja javnog reda i mira. Po drugome pitanju 
vijećnik je iznio da je PIK dugo godina sufinancirao sport. Vijećnika zanima da li je 
gradonačelnik razgovarao s njima da se te subvencije sportskim klubovima vrate.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da on nije dobio nikakve pritužbe o radnom 
vremenu kafića, vjeruje da se može kroz raspravu o stanju kriminaliteta dotaknuti i 
navedene teme te vidjeti što se događa. Gradonačelnik je iznio da mu je žao što se incidenti 
uvijek događaju u istim kafićima i smatra da je na vlasnicima kafića da to spriječe. Po 



drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se spremao na sastanak u PIK vezano uz 
sponzorstvo za Kaj su jeli naši stari i za klubove, ali su ga prije toga zvali zbog povećanja 
cijene vode. Gradonačelnik je iznio da je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 
podigla cijenu vode za 12 % te da su gradonačelnik Svetog Ivana Zeline i on bili protiv 
povećanja, dok se drugi sudionici nisu bunili i cijena je povećana. Gradonačelnik je iznio da je 
to veliki udarac na PIK koji troši 55 % vode u Vrbovcu, odnosno 10 % vode na području istoka 
Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije. Gradonačelnik je iznio da su lani platili 
6.700.000,00 kuna vodu te će sada plaćati 8.000.000,00 kuna godišnje. Gradonačelnik je 
iznio da se za njih radi o velikom udarcu te ga je to sada stavilo u nepovoljan položaj za 
pregovaranje. Gradonačelnik je iznio da iz Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije 
nitko nije poslao niti obavijest o povećanju cijene. Gradonačelnik je napomenuo da on još 
nije uspio dobiti svog člana u Nadzorni odbor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije 
već je tamo još uvijek član iz bivše vlasti. Gradonačelnik je obrazložio da je on onemogućen u 
donošenju odluka koje se tiču Grada Vrbovca i to zato što ga blokiraju tri HDZ-ovca što je 
tužno da ljudi koji nemaju veze s Vrbovcem odlučuju o tome. Smatra da je ružno što se tamo 
dešava. Također smatra da je ružno što su povećali cijenu za gospodarstvenike bez da su 
prije poslali obavijesti što smatra minimumom pristojnosti. Gradonačelnik je iznio da ima 
puno problema s Vodoopskrbom te planira kroz tjedan do dva ići u PIK pokušati nešto izvući, 
ali nažalost već zna što će mu reći, da su dali Vodoopskrbi i odvodnji 1.300.000,00 kuna.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
Aktualni sat trajao je do 18.31 sati. Predsjednik Vijeća odredio je stanku u trajanju od 10 
minuta na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a.  
 
 

(Stanka – 10 minuta.) 
 
 
Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović obrazložio je da je tražena stanka zbog 
toga što se opet događaju neke stvari u Vijeću. Iznio je da je vijećnik Darko Dananić postavio 
jednostavno pitanje, zašto je predsjednik Skupštine gospodin Herček razriješen sa svoje 
dužnosti u poduzeću Gradski objekti Vrbovec. Nadalje je iznio da je gospodin Herček bio 
jedan od aktivnijih koji se zalagao za to poduzeće i da se Nerezine ponovno stave u funkciju. 
Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a iznio je da je bio „divan i krasan“ do nedavno, a sada više 
nije dobar. Iznio je da Vijeće ne zna o čemu se tu radi, a gradonačelnik je decidirano iznio da 
ne želi odgovoriti na to pitanje, a u Statutu i Poslovniku toga nema jer ili može odgovoriti za 
govornicom ili pismeno vijećniku. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a iznio je da mu je 
neprihvatljivo da se završi Aktualni sat, a da se ne dobije odgovor na pitanje kakav god on 
bio. Predsjednik Vijeća zahtijeva od gradonačelnika da se očituje vijećniku sukladno članku 
85. Poslovnika odnosno u roku od 8 dana. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a zadovoljan je 
odgovorom predsjednika Vijeća.  
 
 
 
 



 
Točka 2. 

Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira  
te druge prekršajne problematike za 2017. godinu 

 

Načelnik Policijske postaje Vrbovec Ivica Jurčević podnio je Izvješće o stanju kriminaliteta, 
javnog reda i mira te druge prekršajne problematike za 2017. godinu. Provedena je rasprava 
u kojoj su sudjelovali vijećnik Hrvoje Herček, predsjednik Kluba vijećnik HDZ-a Mijo 
Mijatović, vijećnik Damir Fašaić, vijećnik Tihomir Antolković, načelnik PP Vrbovec Ivica 
Jurčević, gradonačelnik, vijećnik Darko Dananić i predsjednik Vijeća. Nakon rasprave 
predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku PP Vrbovec na podnesenom Izvješću.  

 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu  

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca 
 

Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte obrazložio je predmetni Prijedlog. (U 
tijeku obrazloženje vijećnik Franjo Simić napustio je sjednicu.) Potrebe za raspravom nije 
bilo. Potom je predsjednik Vijeća dao na glasovanje Prijedlog Odluke o pristupanju raspravi 
za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Odluka je donesene jednoglasno 
odnosno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. Donesenom Odlukom Gradsko vijeće Grada Vrbovca 
prihvaća Prijedlog Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte i pristupa raspravi o promjeni 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca sastavni je dio Odluke. Prijedlog Poslovnika upućuje se na prethodnu raspravu 
vijećnicima Gradskog vijeća koja će trajati 30 dana. Donesena Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.  
 
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca 
KLASA: 021-05/18-01/19; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o razrješenju te izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković dao je obrazloženje pod ovom 
točkom. (U tijeku obrazloženja sjednici se vratio vijećnik Franjo Simić.) Provedena je rasprava 
u kojoj su sudjelovali: gradonačelnik, predsjednik Vijeća, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a 
Mijo Mijatović, vijećnik Franjo Simić, vijećnik Damir Tomljenović, vijećnik Dražen Sudinec, 
vijećnik Hrvoje Herček i vijećnik Stjepana Tvorić. U tijeku rasprave vijećnik Damir 
Tomljenović zatražio je da mu se pismeno na e-mail u roku 2 – 3 dana dostavi procedura po 
kojoj se predlaže izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Nakon rasprave 
predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o razrješenju te izboru drugog 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Predmetna Odluka donesena je 
jednoglasno odnosno sa 17 (sedamnaest) glasova „za“. Donesenom Odlukom Hrvoje Herček 
razrješuje se dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca na osobni zahtjev s 
danom 12. veljače 2018. godine. Nadalje se Damir Fašaić izabire za drugog potpredsjednika 



Gradskog vijeća Grada Vrbovca s danom 28. ožujka 2018. godine. Donesena Odluka stupa na 
snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.  
 
Odluka o razrješenju te izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca  
KLASA: 021-05/17-01/16; URBROJ: 238/32-01/01-18-5 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 5. 

Donošenje Odluke o razrješenju te izboru 
predsjednika i člana Odbora za financije 

 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković dao je obrazloženje pod ovom 
točkom. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje Prijedlog 
Odluke o razrješenju te izboru predsjednika i člana Odbora za financije. Odluka je donesena 
jednoglasno odnosno sa 17 (sedamnaest) glasova „za“. Donesenom Odlukom Darko Dananić 
razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za financije s danom 13. veljače 2018. godine, a 
Tihomir Antolković razrješuje se dužnosti člana Odbora za financije s danom 28. ožujka 
2018. godine. Nadalje se Tihomir Antolković izabire za predsjednika Odbora za financije s 
danom 28. ožujka 2018. godine, a Dami Tomljenović izabire se za člana Odbora za financije s 
danom 28. ožujka 2018. godine. Donesena Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.  
 
Odluka o razrješenju te izboru predsjednika i člana Odbora za financije KLASA: 021-05/17-
01/18; URBROJ: 238/32-01/01-18-4 sastavni je dio ovog zapisnika.  
 

 
Točka 6. 

Donošenje Odluke o razrješenju te izboru člana  
Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte 

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković dao je obrazloženje pod ovom 
točkom. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog 
Odluke o razrješenju te izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte. Odluka je 
donesena jednoglasno odnosno sa 17 (sedamnaest) glasova „za“. Donesenom Odlukom 
Vlado Mesnik razrješuje se dužnosti člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte s danom 
16. ožujka 2018. godine, a Ivan Svečnjak izabire se za člana Odbora za Statut, Poslovnik i 
opće akte s danom 28. ožujka 2018. godine. Donesena Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.  
 
Odluka o razrješenju te izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte KLASA: 021-
05/17-01/17; URBROJ: 238/32-01/01-18-3 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
 
 
 
 
 



Točka 7. 
Donošenje Odluke o razrješenju te izboru člana Odbora 

 za dodjelu nagrada i priznanja 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković dao je obrazloženje pod ovom 
točkom. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog 
Odluke o razrješenju te izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja. Odluka je 
donesena jednoglasno odnosno sa 17 (sedamnaest) glasova „za“. Donesenom Odlukom 
Vlado Mesnik razrješuje se dužnosti člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja s danom 
16. ožujka 2018. godine, a za člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca 
izabire se Vjekoslav Smolec s danom 28. ožujka 2018. godine. Donesena Odluka stupa na 
snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.  
 
Odluka o razrješenju te izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja KLASA: 021-

05/17-01/19; URBROJ: 238/32-01/01-18-2 sastavni je dio ovog Zapisnika.  

 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama 

 
Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo obrazložila je predmetni 
Prijedlog. (U tijeku obrazloženja sjednicu je napustio vijećnik Dražen Sudinec.) Provedena je 
rasprava u kojoj su sudjelovali: predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović, drugi 
potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić i gradonačelnik. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje 
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama. Predmetna Odluka donesena je jednoglasno 
odnosno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. Donesenom Odlukom uređuje se upravljanje i 
održavanje nerazvrstanih cesta; vrsta, opseg i rokovi izvođenja radova redovitog i 
izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova; 
financiranje nerazvrstanih cesta; njihova zaštita te nadzor i prekršajne odredbe. Donesena 
Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a njezinim 
stupanjem na snagu   prestaje se primjenjivati Odluka o nerazvrstanim cestama (GZŽ, 24/13) 
i Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama (GZŽ, 34-II/13). 
 
Odluka o nerazvrstanim cestama KLASA: 363-05/18-01/05; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 
sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju  

roditelja u pokriću troškova Dječjeg vrtića Vrbovec 
 

Privremena pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca obrazložila je predmetni 
Prijedlog. (U tijeku obrazloženja sjednicu je napustio vijećnik Mijo Mijatović.) Potrebe za 
raspravo nije bilo. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec. 
Predmetna Odluka donesena je jednoglasno odnosno s 15 (petnaest) glasova „za“. 
Donesenom Odlukom se u cijelom tekstu Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela 



troškova Dječjeg vrtića Vrbovec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 39/15 i 22/17) riječ 
„naobrazba“ zamjenjuje se riječju „obrazovanje“ u odgovarajućem padežu i broju. Nadalje 
se u članku 2. dodaje  novi stavak 2. koji glasi: „Roditelji s područja grada Vrbovca koji imaju 
troje ili više djece smještenih u predškolske ustanove, a nisu svi smješteni u Dječjem vrtiću 
Vrbovec, oslobađaju se plaćanja usluge za treće i svako daljnje dijete pri Dječjem vrtiću 
Vrbovec.“, a dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. Donesena Odluka stupa na snagu osmi 
dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću troškova Dječjeg 
vrtića Vrbovec KLASA: 601-01/15-01/03; URBROJ: 238/32-01/01-18-3 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

 
Točka 10. 

Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2017. godini 
 

Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo obrazložila je predmetni 
Prijedlog. (U tijeku obrazloženja sjednici se vratio vijećnik Mijo Mijatović.) Predsjedavajući 
Odborom za financije Dejan Jaić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na 
Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2017. godini. Predmetni Zaključak 
donesen je jednoglasno odnosno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. Donesenim Zaključkom 
utvrđeno je da su u 2017. godini ostvareni prihodi bez primitaka u visini od 31.037.338,02 
kn. Predmetni iznos služi kao osnovica za donošenje odluke o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, te raspolaganju ostalom imovinom Grada Vrbovca u 2018. godini, 
na način da do visine od 155.186,69 kn odlučuje Gradonačelnik, a iznad te visine odlučuje 
Gradsko vijeće. Doneseni Zaključak objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.  
 

Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2017. godini KLASA: 400-01/18-01/01;  
URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 11. 
Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela 

 

Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo obrazložila je predmetni 
Prijedlog. (U tijeku obrazloženja sjednicu je napustio vijećnik Franjo Simić.) Predsjedavajući 
Odborom za financije Dejan Jaić iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na 
Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog 
Odluke o prijenosu poslovnog udjela. Predmetna Odluka donesena je jednoglasno odnosno 
s 15 (petnaest) glasova „za“. Donesenom Odlukom utvrđeno je da prenositelj poslovnog 
udjela Grad Vrbovec drži jedan poslovni udio u iznosu od 79.000,00 kuna (sedamdeset i 
devet tisuća kuna) u trgovačkom društvu Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije 
d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb 
pod brojem MBS: 080480009, OIB: 82789798563. Odlukom je odlučeno da Grad Vrbovec 
prenosi svoj poslovni udio stjecatelju odnosno Regionalnoj razvojnoj agencija Zagrebačke 
županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72. 
Odlukom je određeno da će predmetne strane za prijenos poslovnog udjela ugovorit 



kupoprodajnu cijenu u nominalnoj vrijednosti od 79.000,00 kuna (sedamdeset i devet tisuća 
kuna). Nadalje će se temeljem donesene Odluke i Odluke ostalih sedam gradova suosnivača 
sklopit će poseban zajednički Ugovor o prijenosu poslovnih udjela na Regionalnu razvojnu 
agenciju Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja. Donesena Odluka 
stupa na snagu danom donošenja, a izvršit će se po donošenju adekvatnih Odluka i 
potpisivanju zajedničkog Ugovora sa svim gradovima (osam gradova) suosnivačima 
Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. 
 
Odluka o prijenosu poslovnog udjela KLASA: 021-06/18-01/03; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 
sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 12. 

Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javne rasvjete na području grada Vrbovca 

 
Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo obrazložila je predmetni 
Prijedlog. Predsjedavajući Odbora za financije Dejan Jaić iznio je stav Odbora koji je dao 
pozitivno mišljenje na Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: drugi 
potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić i gradonačelnik. (U tijeku rasprave sjednici se vratio 
vijećnik Franjo Simić, a sjednicu je napustio vijećnik Darko Dananić.) Predsjednik Vijeća dao 
je na glasovanje Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Predmetna Odluka 
donesena je jednoglasno odnosno s 15 (petnaest) glasova „za“. Odlukom se kao 
najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda pozivom na dostavu ponude za 
obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području grada Vrbovca, 
odabire Elektrotehnika Pankretić d.o.o., Zagrebačka 36, Vrbovec, s cijenom ponude (bez 
PDV-a) od 6.842,00 kn odnosno ukupnom cijenom ponude 8.552,50 kn iz razloga što je to 
jedina preostala ponuda uz ispunjenje svih uvjeta određenih dokumentacijom postupka. 
Odlukom je utvrđeno da je predmet postupka povjeravanje obavljanja komunalnih poslova 
održavanja javne rasvjete na području grada Vrbovca, vrsta postupka – prikupljanje ponuda 
pozivom na dostavu ponude te godišnja procijenjena vrijednost iznosi 40.000,00 kuna. 
Odlukom je utvrđeno da su ponude podnijeli ponuditelji Elektrotehnika Pankretić d.o.o. i 
SIRIX-EL d.o.o., da će se uvjeti obavljanja poslova održavanja javne rasvjete na području 
grada Vrbovca za razdoblje od 4 (četiri) godine (2018./2021. godina), utvrditi se Ugovorom o 
povjeravanju komunalnih poslova, Ugovor se klapa na vrijeme od 4 (četiri) godine, a za 
sklapanje Ugovora ovlašten je gradonačelnik Grada Vrbovca. Protiv donesene Odluke ne 
može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RH u roku 
od 30 (trideset) dana od dana njene dostave.                                  
 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude KLASA: 363-05/18-01/04; URBROJ: 238/32-01/01-18-
1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
 
 
 
 



Točka 13. 
Donošenje Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune  

Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca 
 

V.d. ravnateljice Razvojne agencije Grada Vrbovca Sanja Lazić Wardell obrazložila je 
predmetni Prijedlog. (U tijeku obrazloženja sjednici se vratio vijećnik Dražen Sudinec.) 
Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke. 
Predmetna Odluka donesena je s 15 (petnaest) glasova „za“, a vijećnik Dražen Sudinec nije 
glasova. Donesenom Odlukom izdaje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta 
Razvojne agencije Grada Vrbovca. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se 
na način i u postupku objave Izmjena i dopuna Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca.  
 
Odluka KLASA: 021-06/15-01/04; URBROJ: 238/32-01/01-18-2 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 14. 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na: 
a) Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 

vrtiću Vrbovec  
b) Plan upisa za predškolsku 2018/2019. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec  

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec Željka Šimanović obrazložila je predmetni Prijedlog. (U 
tijeku obrazloženja sjednici se vratio vijećnik Darko Dananić.) Predsjednik Odbora za Statut, 
Poslovnik i opće akte Dejan Jaić podnio je izvješće Odbora koji je dao pozitivno mišljenje na 
Prijedlog. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Darko Dananić i ravnateljica 
Dječjeg vrtića Vrbovec. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju 
prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec. Odluka je donesena jednoglasno odnosno sa 17 
(sedamnaest) glasova „za“. Donesenom Odlukom daje se prethodna suglasnost na Pravilnik  
o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec, 
upućen od ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec pod brojem KLASA: 601-01/18-03/03, 
URBROJ: 238-32-69-18-1, od 07. 03. 2018. godine te izmjene upućene dopisom ravnateljice 
Dječjeg vrtića Vrbovec pod brojem KLASA: 023-05/18-02/01; URBROJ: 238/32-69-01-18-9 od 
27. ožujka 2018. godine. Donesena Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se 
na način i u postupku objave Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec. Potom je predsjednik Vijeća dao na glasovanje Prijedlog 
Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 2018/2019. godinu u 
Dječjem vrtiću Vrbovec. Predmetna Odluka donesena je jednoglasno odnosno sa 17 
(sedamnaest) glasova „za“. Odlukom se daje suglasnost na Plan upisa za pedagošku 
2018/2019. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec, upućen od ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec 
pod brojem KLASA: 601-01/18-01/01; URBROJ: 238-32-69-04-18-1 od 07. 03. 2018. godine. 
Donesena Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na način i u postupku 
objave  Plana upisa za pedagošku 2018./2019. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec. 
 
Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i 
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec KLASA: 601-01/18-01/01; URBROJ: 
238/32-01/01-18-1 i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i 



ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec KLASA: 601-01/18-
01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-2 sastavni su dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 15. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa: 
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. 

godinu 
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2017. godinu  

 

Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo podnijela je Izvješće o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada 
Vrbovca za 2017. godinu te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području grada Vrbovca za 2017. godinu. (U tijeku obrazloženja sjednicu je 
napustio vijećnik Ivan Svečnjak.) Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća dao je na 
glasovanje Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2017. 
godinu. Predmetni Zaključak donesen je jednoglasno odnosno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. 
Zaključkom se usvaja Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2017. godinu. Izvješće je 
sastavni dio Zaključka. Doneseni Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca“.  Potom je predsjednik Vijeća dao na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području grada Vrbovca za 2017. godinu. Predmetni Zaključak donesen je 
jednoglasno odnosno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. Donesenim Zaključkom usvaja se 
Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području grada Vrbovca za 2017. godinu. Izvješće je sastavni dio Zaključka. Zaključak stupa 
na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.  
 
Zaključak KLASA: 361-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-6 i Zaključak KLASA: 363-
05/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-5 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 16. 
Izvješće o radu Komunalca Vrbovec d.o.o. – OJ sakupljanje  

i deponiranje komunalnog otpada u toku 2017. godine 
 

Direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. Mato Jelić podnio je Izvješće o radu Komunalca Vrbovec 
d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2017. godine. (U tijeku 
podnošenja Izvješća sjednici se vratio vijećnik Ivan Svečnjak.) Provedena je rasprava u kojoj 
su sudjelovali: vijećnik Hrvoje Herček, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović i 
direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća dao je na 
glasovanje Prijedlog Zaključka kojim se prihvaća Izvješće o radu „Komunalca Vrbovec“ d.o.o. 
– OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2017. godini. Predmetni Zaključak 
donesen je jednoglasno odnosno sa 17 (sedamnaest) glasova „za“. Zaključkom se prihvaća 
Izvješće o radu „Komunalca Vrbovec“ d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog 
otpada u toku 2017. godini. Doneseni Zaključak objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. 



 
Zaključak KLASA: 363-05/18-01/06; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

 
Točka 17. 

Izvješće o radu Razvojne agencije Grada Vrbovca za 2017. godinu 
 

V.d. ravnateljice Razvojne agencije Grada Vrbovca podnijela je Izvješće o radu Razvojne 
agencije Grada Vrbovca za 2017. godinu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: 
vijećnik Damir Tomljenović, drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić i v.d. ravnateljice RAG-
a Vrbovec. Nakon provedene rasprave Vijeće je primilo na znanje podneseno Izvješće. 
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Razvojne agencije Grada Vrbovca za 
2017. godinu objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.  
 
Zaključak KLASA: 021-06/18-01/04; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

 
Točka 18. 

Donošenje Zaključka o održavanju tematske sjednice 
 

Vijećnik Vjekoslav Smolec dao je obrazloženje pod ovom točkom. Provedena je rasprava u 
kojoj su sudjelovali vijećnik Tihomir Antolković i vijećnik Franjo Simić. Predsjednik Vijeća dao 
je na glasovanje Prijedlog Zaključka kojim se prihvaća Prijedlog predlagatelja vijećnika 
Vjekoslava Smolca za održavanje tematske sjednice s temom – kako spriječiti nezakonitu 
sječu šume, uništavanje šumske infrastrukture i poljskih puteva. Zaključak je donesen 
jednoglasno odnosno sa 17 (sedamnaest) glasova „za“. Zaključkom se prihvaća Prijedlog 
predlagatelja vijećnika Vjekoslava Smolca za održavanje tematske sjednice s temom – kako 
spriječiti nezakonitu sječu šume, uništavanje šumske infrastrukture i poljskih puteva. 
Zaključkom se zadužuje predlagatelj da postupi sukladno članku 119. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Vrbovca kako bi se mogla pripremiti tematska sjednica. Doneseni Zaključak 
stupa na snagu danom donošenja.  
 
Zaključak KLASA: 021-05/18-01/20; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
    
 

Točka 19. 
Prijedlozi i mišljenja 

 
Vijećnik Stjepan Tvorić osvrnuo se na Nacrt novog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca 
te predlaže da ostane vrijeme za izražavanje zadovoljstva odgovorima na postavljena pitanja 
u Aktualnom satu. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrbovca napomenuo je da rasprava po 
Nacrtu Poslovnika traje 30 dana.  
 



Vijećnik Hrvoje Herček predložio je da se za iduće sjednice razmisli o broju točaka. Nadalje je 
iznio da je udruga Wirelles Vrbovec ponudila da Grad u suradnji s njima napravi 
infrastrukturu odnosno da se omogući direktno prenošenje sjednica putem Interneta. 
Vijećnik je iznio da Grad može odlučiti da li bi to bila cijela sjednica ili samo Aktualni sat. 
Vijećnik je iznio da je cijena za postavu te infrastrukture cca 3.000,00 kuna.   
 
Vijećnik Franjo Simić čestitao je novoj vijećnici Martini Petrak na vijećničkom mandatu i 
zaželio joj dobrodošlicu. Potom je svim nazočnima čestitao sretan i blagoslovljen Uskrs.  
 
Predsjednik Vijeća također je svim nazočnima zaželio sretan i blagoslovljen Uskrs te je 
zaključio 8. sjednicu u 21.25 sati.  
 
 
 

Zapisničar 
 

Katarina Škudar-Vincek 

Predsjednik Vijeća 
 

Dejan Jaić, dr. med. vet. 
 


