
Z A P I S N I K 
s Izvanredne, 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 07. ožujka 2018. godine u 
Velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 18.00 sati 
 
Sjednica Vijeća je javna.  
 
Predsjedavajući Vijećem: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
 
Zapisničar: Katarina Škudar-Vincek 
 
Nazočni vijećnici: Dejan Jaić – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović i Hrvoje Herček – 
potpredsjednici Vijeća, Vlado Mesnik, Tihomir Antolković, Damir Fašaić, Damir Tomljenović, 
Štefica Fintić, Franjo Simić, Mijo Mijatović, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić 
(došao pod raspravom o Dnevnom redu), Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Cvok i Ivan 
Svečnjak  
 
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Robert Đuranec – zamjenik gradonačelnika, 
Đurđica Crnčević – privremena pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, Ljiljana 
Petanjek – privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Đuro Turk – 
viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo i mediji  
 
 
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 Dnevnom redu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik 
Dražen Sudinec, vijećnik Damir Tomljenović, gradonačelnik, predsjednik Vijeća i vijećnik 
Stjepan Tvorić. (U tijeku rasprave na sjednicu je došao vijećnik Darko Dananić.) Predsjednik 
Vijeća konstatirao je po provedenoj raspravi da će vijećniku Draženu Sudincu biti upućen 
pismeni odgovor s obrazloženjem od strane privremene pročelnice Upravnog odjela za 
financije i gospodarstvo zašto je i na temelju čega viši savjetnik za prostorno uređenje i 
graditeljstvo Đuro Turk određen kao izvjestitelj po prvoj točci Dnevnog reda. Potom je 
predsjednik Vijeća konstatirao da je Dnevni red utvrđen te glasi  
 

D N E V N I   R E D  
 
 

1. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone 
Konak istok II 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Đuro Turk – viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo 

 
2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – privremena pročelnica Upravnog  

           odjela za financije i gospodarstvo 
 

 
 
 



Točka 1. 
Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja  

proizvodno poslovne zone Konak istok II 
 
Obrazloženje Prijedloga dao je viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo, a 
nadopunio ga je gradonačelnik. Provedene je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Dražen 
Sudinec, gradonačelnik, vijećnik Damir Fašaić, vijećnik Darko Dananić, viši savjetnik za 
prostorno uređenje i graditeljstvo Đuro Turk, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo 
Mijatović i predsjednik Vijeća. Jednoglasno je donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana 
uređenja proizvodno poslovne zone Konak istok II. Odlukom se utvrđuje pravna osnova, 
razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis 
potrebnih stručnih podloga, način pribavljanja stručnih rješenja i način pribavljanja potrebne 
geodetske dokumentacije, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju 
zahtjeve za izradu Plana iz područja svoga djelovanja te drugih sudionika koji će sudjelovati u 
izradi Plana, rokovi za izradu te izvori financiranja. Donesena Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“. 
 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Konak istok II KLASA: 
350-01/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 2. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca 
 
Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte iznio je stav Odbora koji je dao pozitivno 
mišljenje na Prijedlog. Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo 
dala je obrazloženje Prijedloga, a nadopunu je dao gradonačelnik. Provedena je rasprava u 
kojoj su sudjelovali: vijećnik Damir Fašaić, gradonačelnik i vijećnik Damir Tomljenović. 
Jednoglasno je donesena Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca.  
Donesenom Odlukom se u Odluci o komunalnoj naknadi („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 
40/17) u članku 7. na kraju prvog podstavka iza riječi „sportsko – rekreacijski centar…) briše  
točka, stavlja zarez i dodaje nova rečenica koja glasi: „za zapuštene i neiskorištene poslovne 
građevine (brownfield)  površine veće od 500,00  m2, u kojima investitori, vlasnici odnosno 
korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti.“ 
Donesena Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke 
županije“. 
 
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca KLASA: 363-03/17-01/01; 
URBROJ: 238/32-01/01-18-2 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
Obzirom da su iscrpljene točke Dnevnog reda, predsjednik Vijeća zaključio je Izvanrednu, 7. 
sjednicu u 19.00 sati.  
 
 

Zapisničar 
 

Katarina Škudar-Vincek 

Predsjednik Vijeća 
 

Dejan Jaić, dr. med. vet. 
 


