
Z A P I S N I K 
s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 18. srpnja 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 – prvi potpredsjednik 
Vijeća, Damir Fašaić – drugi potpredsjednik Vijeća, vijećnici: Tihomir Antolković, Mijo 
Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, 
Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i 
Martina Petrak  
 
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak i Robert Đuranec – zamjenici  
gradonačelnika, Božica Jagoić Tukša - pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, 
Ljiljana Petanjek –  pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Valentina 
Petanjek Špehar – viši referent za komunalno redarstvo, Marko Belošević – stručni suradnik 
za opće poslove, predstavnik Hidroplana d.o.o., Željka Šimanović – ravnateljica Dječjeg vrtića 
Vrbovec, Marija Sedmak – predstavnica  Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec i Narodne 
knjižnice Vrbovec, Žarko Popović – ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec, Edina Operta – 
ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec, mediji i građani  
 
 
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve nazočne te otvorio sjednicu. Potom je konstatirao da je 
sjednici nazočno 17 vijećnika odnosno da Vijeće ima kvorum za rad. Predsjednik Vijeća iznio 
je da zbog obima posla Službe i zdravstvenih razloga nisu pripremljeni Zapisnik s 10. sjednice 
i Zapisnik s Izvanredne, 11. sjednice Vijeća za verifikaciju te je podnio ispriku Vijeću u ime 
Službe za opće poslove Grada Vrbovca i zapisničara. Potom je predsjednik Vijeća utvrdio  
Dnevni red koji glasi  

 

D N E V N I   R E D  
 

AKTUALNI SAT 
 

1. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za 
razdoblje od 2018. do 2023. godine   

                      Predlagatelj: Gradonačelnik  
                      Izvjestitelj: predstavnik Hidroplana d.o.o. – izrađivač Plana                              

                           
2. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
                  Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestiteljica: Valentina Petanjek Špehar – viši referent za komunalno redarstvo  

 



3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece 
djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Božica Jagoić Tukša – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca  

 
4. Donošenje Dopune Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 

2018. godinu 
                  Predlagatelj: Gradonačelnik  
                  Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela   
                                               za financije i gospodarstvo 
 

5. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i dopunskih nastavnih 
sredstava za učenike osnovnih škola na području grada Vrbovca za školsku godinu 
2018./2019. 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Božica Jagoić Tukša – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca  

 
6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanje dužnosti 

mrtvozornika za područje grada Vrbovca  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Božica Jagoić Tukša – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca  

 
7. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br.3295, k.o. 337854, Vrbovec 1 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik   

 
8. Donošenje Rješenja o razrješenju te imenovanju predsjednika i zamjenika člana 

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora  

 
9. Informacija o zaključenju glavne rasprave u sudskom sporu tužitelja Radnik d.d. 

Križevci protiv tuženika Republika Hrvatska, Zagrebačka županija i Grad Vrbovec 
 Predlagatelj: Gradonačelnik  

               Izvjestiteljica: Božica Jagoić Tukša – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca 

 
10. Izvješće o radu i poslovanju za 2017. godinu:  

a) Komunalca Vrbovec d.o.o. 
b) Radio Vrbovca d.o.o.  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelji: a) Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.  

              b) Anita Batarelo – direktorica Radio Vrbovca d.o.o. 
 

11. Izvješće o radu i poslovanju za 2017. godinu:  
a) Dječjeg vrtića Vrbovec  
b) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec  
c) Narodne knjižnice Vrbovec  
d) I. osnovne škole Vrbovec 



e) II. osnovne škole Vrbovec  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelji: a) Željka Šimanović – ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec 

       b) Marija Sedmak – predstavnica  Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec 
       c) Marija Sedmak – predstavnica Narodne knjižnice Vrbovec  

         d) Žarko Popović – ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec  
                      e) Edina Operta – ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec  

 

12. Prijedlozi i mišljenja 
 
 

AKTUALNI SAT 
 
I TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na javnu nabavu. 
Vijećnik je iznio da se još prošle godine od izbora pričalo o provedbi javne nabave za sve 
proračunske korisnike obzirom da bi se na taj način dobila kvalitetnija roba i usluga te se 
povećala transparentnost poslovanja proračunskih korisnika odnosno ustanova. Vijećnika 
zanima da li se nešto radi po tom pitanju. Po drugom pitanju iznio je da se u medijima često 
ovih dana spominje informacija da će Grad u rujnu kupiti udžbenike i radne bilježnice za sve 
učenike i to po prvi puta. Vijećnik je zamolio gradonačelnika da nešto više kaže o tome i što 
to konkretno znači za roditelje.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se provodi postupak objedinjene javne 
nabave što je napravljeno na prijedlog vijećnika Tihomira Antolkovića. Gradonačelnik je iznio 
da se za Grad Vrbovec, Pučko otvoreno učilište Vrbovec, Dječji vrtić Vrbovec, Narodnu 
knjižnicu Vrbovec, I. osnovnu školu Vrbovec i II. osnovnu školu Vrbovec proveo objedinjeni 
postupak javne nabave uredskog materijala, posao je dobila tvrtka MAKROMIKRO koje je 
dala najpovoljniju ponudu. Gradonačelnik je iznio da će se na kraju godine vidjeti kolika je 
ušteda. Po pitanju udžbenika i radnih bilježnica gradonačelnik je iznio da je to veliko 
zadovoljstvo svih u Gradu što će učenike na početku školske godine dočekati udžbenici i 
radne bilježnice. Gradonačelnik je iznio da je prvotni plan bio da učenici dobiju samo 
udžbenike, ali obzirom da je Županija odlučila dati 470,00 kuna po učeniku ostat će više 
sredstava, neke knjige su kupljene prošle godine. Gradonačelnik je iznio da su sredstva za 
sve udžbenike i radne bilježnice osigurana. Gradonačelnik smatra da je taj projekt jedna 
lijepa i velika vijest za sve stanovnike Vrbovca, roditelje i učenike. Gradonačelnik je iznio da 
se više neće postavljati pitanje zašto učenici u Zagrebu imaju veća prava jer se sada po tom 
pitanju Vrbovec izjednačio sa Zagrebom.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
II DARKO DANANIĆ – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za radove uz groblje i 
na nadvožnjaku. Vijećnik je iznio da radovi ne napreduju, izvođači odnosno podizvođači se 
mijenjaju, spojna cesta Kolodvorske prema groblju i nadvožnjaku stoji nezavršena, parking 
kod groblja isto stoji nezavršen, nogostup uz groblje je također nezavršen. Nadalje je iznio 



da su zbog promjene linije glavne ceste prema nadvožnjaku parkirna mjesta uz mrtvačnicu  
kraća za 1,5 metar što predstavlja opet jednu opasnost. Vijećnik je iznio da sve to navodi 
zašto što se bliži dan Svih Svetih kada je najveća gužva uz groblje i tim tempom radova opet 
će se iznenaditi brzi dolazak Svih Svetih i nezavršeni radovi. Vijećnika zanima da li 
gradonačelnik ima nekakvih informacija i dogovora po tom pitanju. Vijećnik misli da je taj 
izvođač radova dužan obnoviti cestu i prema Beljavinama koja stoji u katastrofalnom stanju 
već mjesecima i godinama, i ne zavidi niti malo ljudima koji tamo žive. Drugo pitanje vezano 
je za problem kanalizacije i oborinskih voda u Vrbovcu. Iznio je da je redovna pojava u 
Vrbovcu da je dozvoljeno prešutno prelijevanje iz septičkih jama u putne jarke i grabe. 
Nadalje je iznio da je također redovna stvar i prešutno se dozvoljava da se u oborinsku 
kanalizaciju ispuštaju preljevi iz septičkih jama. S jedne strane krivi tu lokalnu samoupravu 
koja jednostavno po tom pitanju ništa ne poduzima.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća zamolio je vijećnika da postavi pitanje.  
 
Darko Dananić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da će postaviti pitanje kada objasni situaciju.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća upito je vijećnika da sažme objašnjenje obzirom da vijećniku ističe 
vrijeme za postavljanje pitanja.  
 
Darko Dananić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da mu predsjednik Vijeća sada oduzima vrijeme za postavljanje pitanja.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća odgovorio je vijećniku da ga mora upozoriti jer je vrijeme prekršeno već 
za pola minute.  
 
Darko Dananić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da su građani sami nerazboriti i da nema uopće ljudske tolerancije, 
ispuštanjem preljeva iz svojih septičkih jama stvaraju se neljudski uvjeti življenja u smradu 
itd. za sebe, susjede i cijelo naselje. Navodi da čak građani zbog toga zatrpavaju i blokiraju 
mostove i grabe nedozvoljavajući na taj način da taj smrad ide ispred njihove kuće, a samim 
time onemogućuju da oborinske vode idu tim kanalima što u konačnici rezultira problemom 
koji se pojavljuje kada svaka mala kišica padne pa nastaju poplave u Vrbovcu. Istaknuo je da 
postoji i problem zatrpavanja graba uz cestu, jedan očiti primjer koji je ukazan je u Ulici 
Župana Junka gdje su čak gradonačelnik i komunalna redarka bili prisutni, ali su ispali 
nemoćni jer ne mogu riješiti taj problem nego čovjeku žele prekopati dvorište. Smatra da su 
nerješivi problemi odvodnje oborinskih voda uz nadvožnjak, ljudima se poplavljuju dvorišta, 
vrtovi, u lošijim uvjetima su čak i kuće u Naselju Stjepana Radića i ispod samog podvožnjaka. 
Vijećnik tvrdi da je takva nezakonita praksa sigurno jedan od uzročnika čestih poplava u 
ovim krajevima, jedan od uzročnika, ne kaže da je isključiva nego da je sigurno jedan od 
uzročnika jer kroz oborinske cijevi i putne grabe ne trebaju teći fekalije nego voda koja ne 
teče. Iznio je da je on na taj problem već ukazao bio gradonačelniku, komunalnoj redarki, 
prije jedno 7-8 mjeseci, kada su on i kolega Herček bili zajedno s gradonačelnikom u 



nekakvoj vlasti, međutim je rečeno da je to problem i pitanje Vrbovca i da se na to pitanje 
ne može dati odgovor. 
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Zatražio je od vijećnika da postavi pitanje i upozorio ga da mu je proteklo vrijeme za 
postavljanje pitanja.  
 
Darko Dananić – nezavisni vijećnik  
Vijećnika zanima u kojem smjeru će Grad Vrbovec djelovati po iznesenoj problematici.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da je održan sastanak s izvođačem radova, obzirom da se radi o 
novom izvođaču, on polako ulazi u posao i ne želi se obvezati da će sanirati štetu koju je 
prouzročila HIDROELEKTRA već samo ono što oni unište. Grad je dao rok do 01. kolovoza 
konzorciju izvođača da oni preuzmu na sebe obvezu sanacije gradskih cesta u Lonjici, 
županijskih cesta i drugo. Gradonačelnik je izrazio bojazan da to neće biti odrađeno i da će 
se tu pojaviti određeni problemi. Gradonačelnik je iznio da je danas sanirana cesta u Lonjici 
te da materijal kojim je izvršena sanacija nije baš najbolji te se još uvijek praši. Nadalje je 
iznio da će se sutra vjerojatno sanirati Ulica Ivana Gorana Kovačića. Po pitanju groblja iznio 
je da ga ne bi iznenadilo da bude isto kao i prošle godine. Gradonačelnik je iznio da ima 
malih pomaka u kontaktima i da je uređen parking. Po pitanju kanalizacije iznio je da je to 
problem s kojim se stalno Grad susreće jer je netko prije mnogo godina dozvolio da ljudi 
svoje septičke jame vežu s grabama. Smatra da je stanje ozbiljno i žao mu je što vijećnik nije 
reagirao kada je bio na vlasti. Gradonačelnik smatra da je sreća u nesreći obzirom da je 
odobren projekt odvodnje te će sva veća sela dobiti kanalizaciju i na taj način riješit će se dio 
problema. Iznio je da nema kanalizacije da bi se bilo potrebno boriti sa svakim drugim 
stanovnikom Vrbovca.  
 
Darko Dananić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je izrazio nezadovoljstvo jer nije istima da u vrijeme kada je bio s gradonačelnikom u 
vlasti da nije upozoravao na taj problem.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je odgovorio vijećniku da je bio na vlasti još kada je on išao u školu.  
 
Darko Dananić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da je to pitanje potegnuo prije 8 mjeseci i da je potrebno ići u rat sa svakim 
drugim stanovnikom za dobrobit onoga koji ima ispravnu situaciju. Pitanje je na koji način će 
gradonačelnik zaštiti one koji imaju ispravnu situaciju naspram onih koji svoje fekalije 
ispuštaju u grabe i u oborinske cijevi. Vijećnika zanima kako će gradonačelnik to riješiti.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je iznio da ga vijećnik nije slušao, da će se to riješiti projektom kanalizacije 
koji je odobren i ide na potpis te će veći dio dobiti kanalizaciju dok nema manja i udaljenija 
sela neće dobiti. Gradonačelnik je iznio da je vijećnik bio na vlasti kada je on išao u školu te 
je tada mogao spriječiti da se septičke jame spajaju na grabe.  
 



 
III DRAŽEN SUDINEC – REFORMISTI 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku koja se tiču posjeta krim policije po nalogu 
DORH-a koju su bili u Gradskoj upravi prije 2 tjedna. Vijećnik je iznio da u medijima nije o 
tome čitao, a smatra da je to dosta interesantna informacija za građane. Nadalje je iznio da 
je policija bila u Gradu, a najavila se potom i u Komunalcu. Prvo pitanje tiče se tzv. ESCO 
projekta. Vijećnik je iznio kada je gradonačelnik došao na vlast da je obećao da će provesti 
istragu i osnovati povjerenstvo koje je i osnovao. U početku je davao i očekivane 
informacije, a to je da postoji niz nepravilnosti, da javna rasvjeta nije u redu, da nedostaje 
tehnička specifikacija na opremi, a trebala bi biti, te da je sve to zajedno preskupo. Vijećnik 
je iznio da je prošla godina dana, DORH je pokrenuo istrage, vjerojatno će nastaviti USKOK, 
zanima ga koji je službeni stav Povjerenstva što su dali gradonačelniku u pismenom obliku i 
da li je gradonačelnik zadovoljan zaključkom. Po drugom pitanju vijećnik je iznio da već 
godinu dana ima problem u ostvarivanju prava na pristup informacijama. Nadalje je iznio da 
kod bivšeg gradonačelnika nikada nije imao problema u dobivanju informacija bez obzira na 
postavljena pitanja. Potom je iznio da je krim policija došla u Grad zbog kršenja Zakona o 
pravu na pristup informacijama jer se informacije ne mogu ostvariti niti kao građanin niti 
kao vijećnik. Vijećnika zanima hoće li se promijeniti sada pristup i dostavljati informacije 
sukladno Zakonu ili će se čekati završan faza kada će zapravo doći USKOK.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je čuo kako su neki zaposlenici bili na razgovor, ali ne zna o 
čemu su razgovarali. Nadalje je iznio da svatko ima pravo prijaviti što i koga želi, a policija to 
mora istražiti.  
 
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista 
Nije zadovoljan odgovorima te je iznio da će neke stvari sutra već biti dostavljene DORH-u. 
Vijećnik je ponovno postavio pitanje do kada će se igrati informacijama jer ljudi su očekivali 
promjenu jel su mislili da je gradonačelnik super čovjek.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Zatražio je od vijećnika da postavi pitanje.  
 
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista  
Vijećnik je postavio pitanje koliko prijava još mora podnijeti dok gradonačelnik ne počne 
davati informacije o svom poslovanju.   
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da svatko ima pravo na svoje veselje te ukoliko vijećnika vesele 
prijave, neka ih piše koliko hoće.  
 
 
IV MIJO MIJATOVIĆ – HDZ  
Vijećnik je zahvalio na dobivenim sredstvima za rekonstrukciju igrališta u Mjesnom odboru 
Luka od strane Županije te gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na rekonstrukciju 
nogostupa u Luki. Vijećnik je iznio da je nogostup saniran osim dijela kod kapelice te ga 
zanima kada će to biti i moli da to bude do Lučke mise. Drugo pitanje odnosi se na 



asfaltiranje cesta iz programa nerazvrstanih cesta. Vijećnika zanima koliko je sredstava do 
sada utrošeno, koliko je planirano još za utrošiti i na kojim područjima će se te ulice 
asfaltirati.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je zahvalio vijećniku na pohvalama. Iznio je kako se nada da će sanacija biti 
izvršena do Lučke mise te je iznio da će se potruditi da isto bude izvršeno. Po drugom pitanju 
gradonačelnik je odgovorio da je odrađeno oko 1.000.000,00 kuna te je dobiveno još nešto 
sredstava od Županije za asfaltiranje. Prošli tjedan su bile dvije velike fešte, jedna u Vrhovcu 
radi spajanja Vrhovca i Mlake te uštede od 12 km putovanja do čvora Sveta Helena, a druga 
fešta bila je u Poljani gdje je Županija asfaltirala svoju cestu, a Grad svoje ceste i na taj način 
je cijela Poljana riješena. Županija je asfaltirala oko 2600 metara. Iznio je da su asfaltirane 
još neke ulice i to kraj Ulice Ante Starčevića, jedna ulica u Lonjici, jedna u Lovrečkoj Velikoj, a 
priprema se i asfaltiranje na Banovi i spajanje Vuka, te je još asfaltiranje bilo i u Celinama. 
Gradonačelnik je zahvalio Županiji na dodatnim sredstvima.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Djelomično je zadovoljan odgovorima. Iznio je da rokovi nisu toliko bitni, ali bitno je da se 
kvalitetno radovi odrade. Obzirom da je gradonačelnik spomenuo da ima još sredstava za 
asfaltiranje, vijećnik apelira da se asfaltira kraća ulica u Luki. Vijećnik je iznio jednu digresiju, 
a tiče se predsjednika Vijeća.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Pozvao je vijećnika da postavi pitanje.  
 
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da želi da građani čuju o čemu se radi.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća upitao je vijećnika da li je to pitanje jer se sukladno članku 88. Poslovnika 
treba postaviti pitanje, a u suprotnosti se krši Poslovnik.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da će prekršiti Poslovnik.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da oduzima riječ vijećniku jer krši odredbe 88. i 89. Poslovnika.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da ga predsjednik Vijeća može samo opomenuti.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća opomenuo je vijećnika.  
 
 
 



Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je iznio da ne mogu članovi HSS-a širiti laži da vijećnici HDZ-a određuju kome će se i 
kada nešto asfaltirati te da se protive asfaltiranju bilo koje ulice u Vrbovcu. Smatra da su to 
notorne laži i da sramota ide prvo na predsjednika HSS-a i stranku.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Uputio je vijećnika da postavi pitanje.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da je postavio pitanje da li će se iznaći dodatnih sredstava za asfaltiranje 
kratke ulice u Luki.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da se pokušalo obuhvatiti sva naselja isto, ali da je to nemoguće. 
Iznio je da ne želi ništa obećavati jer je u Luki saniran nogostup i dobit će rekonstrukciju 
igrališta.  
 
 
V VJEKOSLAV SMOLEC – SDP  
Vijećnik je zamolio gradonačelnika da detaljnije objasni koje su to točno ceste asfaltirane, 
koliko metara i koja je točno cijena tih radova i način financiranja.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća zamolio je nazočne da dok se čeka gradonačelnika da pripremi odgovor 
da se jednim pljeskom zahvali vatrenima na postignutom uspjehu, ispričava se što to nije 
učinio na početku sjednice.  
 
Nazočni su pljeskom zahvalili vatrenima na postignutom uspjehu.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je vrijednost radova u Vrhovcu oko 700.000,00 kuna i da ima 
oko 1700 metara, u Poljani je Županija utrošila cca 750.000,00 kuna, a Grad 460.000,00 
kuna, u Celinama 41.000,00 kuna, u Lonjici 34.000,00 kuna, u Vukima će utrošiti 240.000,00 
kuna, u Banovu 247.000,00 kuna, u Lovrečkoj Velikoj je utrošena 41.000,00 kuna i u Ul. A. 
Starčevića je utrošeno 22.000,00 kuna.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
VI DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ 
Po prvom pitanju vijećnik je iznio da bi ga trebao postaviti predsjedniku Vijeća, ali obzirom 
da se njemu ne može postaviti pitanje neka odgovori gradonačelnik ili službe. Iznio je da se 
Dan Grada mora razlučiti od stranačkog skupa i što je to svečana sjednica povodom Dana 
Grada, što je protokol i tko su govornici. Iznio je da svečana sjednica nije stranački skup i da 
predsjednik stranke koji ne predstavlja određenu instituciju ne može biti govornik na istoj. 
Vijećnik apelira ukoliko se želi davati riječ predsjednicima stranaka da se to onda 



protokolarno složi. Smatra da je na svečanoj sjednici bilo jako nezgodno što je govorio jedan 
predsjednik stranke, smatra da je to apsurdno i da nije u redu.   
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća obrazložio je da je govornik bio predstavljen kao saborski zastupnik.  
 
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je postavio pitanje da li je on predstavljao Sabor i tko mu je dao to pravo. Iznio je da 
treba znati protokol i da svaku instituciju predstavlja onaj koga predsjednik na to ovlasti. 
Vijećnik je postavio pitanje zbog čega je Dan Grada, kao najsvečaniji dan u godini, korišten 
na nespretni način za politički skup.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća iznio je da će odgovoriti gradonačelnik.  
 
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio neka odgovori tko želi jer po Poslovniku ne može pitati predsjednika Vijeća. 
Smatra da to nije tako strašno, ali na taj dan svi trebaju biti jedinstveni i ne raditi političke 
skupove. Drugo pitanje odnosi se na lešine životinja koje su pregažene. Vijećnika zanima 
zašto one toliko dugo stoje nepokupljene na cestama i površinama.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da se slaže s vijećnikom po prvom pitanju, smatra da je tu bilo 
njegove vlastite greške te da će slijedeće godine isključivo govoriti predsjednik Vijeća, Župan 
i ako bude predstavnik Vlade i predstavnik Sabora.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da će se možda napraviti kako je vijećnik Tomljenović predložio.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se to treba prijaviti komunalnom redaru ili 
veterinarskoj stanici. Svaka prijava se odmah prosljeđuje. Iznio je da ljudi to trebaju prijaviti 
kako bi se moglo odraditi.  
 
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je zadovoljan prvim odgovorom, a po drugom je dobio pojašnjenje za kojeg nije 
znao da sistem tako funkcionira. Smatra da bi bilo dobro obavijestiti građane o tome.  
 
 
VII IVAN SVEČNJAK – SDP  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da se primjećuje povećani 
obim građevinskih radova u samom centru Vrbovca. Iznio je da se radi fasada na I. osnovnoj 
školi Vrbovec te ga zanima da li će biti još takvih fasada i koja je vrijednost radova. Po 
drugom pitanju vijećnik je upitao da li Grad ima u planu započeti izgradnju nogostupa u 
Gradečkoj i Selskoj ulici. Hoće li radovi početi ove godine.  
 
 



Denis Kralj – gradonačelnik 
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se energetska obnova provodi na dva 
objekta, jedan je I. osnovna škola Vrbovec gdje je izabrana domaća firma za izvođenje 
radova, a drugi je Dječji vrtić Vrbovec gdje je izabrana firma iz Zagreba za izvođenje. Iznio je 
da radovi na vrtiću teku sporo i da djeca ne mogu koristiti dvorište zbog postavljenih skela. 
Također je iznio da je za energetsku obnovu kandidiran stadion te se očekuje u rujnu 
odgovor da li će biti isto prihvaćeno ili ne. Po drugom pitanju je odgovorio da je projekt 
stavljen u Proračun te da je uz 100.000,00 kuna dobiveno još 405.000,00 kuna od 
Ministarstva graditeljstva, a Županija će dati još 200.000,00 kuna. Gradonačelnik je iznio da 
će Grad dobiti ukupno 700.000,00 kuna dok će iz Proračuna morat izdvojiti još 1.800.000,00 
kuna za nogostup u Gradečkoj i Selskoj ulici. Iznio je da se raspisuje tender za nogostup te da 
će on biti uskoro gotov i po izboru izvođača će isti odrediti kada će početi s izgradnjom, Grad 
može odrediti samo krajnji rok.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
VIII STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI  
Vijećnik je postavio dva pitanje. Po prvom pitanju iznio je problem koji se javlja kod 
željezničkog kolodvora i Ul. I. G. Kovačića. Vijećnik je iznio da je predviđen pothodnik od 
strane Brčevca te da stari prijelaz preko pruge nije u funkciji. Obzirom da ljudi prelaze, 
smatra da se radi o velikoj neposrednoj opasnosti za ljude. Smatra da se mora s izvođačem 
nešto napraviti i pritisnuti ih da se nađe barem privremeno rješenje dok se taj pothodnik ne 
pusti u funkciju. Po drugom pitanju iznio je da su mjesni odbori prije 3-4 mjeseca dobiti 
zahtjev za iskaz interesa za postavu dodatnih lampi. Vijećnika zanima da li će biti postavljene 
te lampe i koliko.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da su stanovnici Ul. I. G. Kovačića trenutno 
odsječeni od željezničkog kolodvora te da je napravljen veliki propust prije 3-4 godine kada 
se prijelaz mogao predvidjeti na starom mjestu kada su izdavane građevinske dozvole za II. 
kolosijek. Također je iznio da se moglo predvidjeti stajalište u Lonjici s pothodnikom te da se 
to sada više ne može jer je projekt odobren od Europske unije. Kada će se pothodnik staviti 
u funkciju nitko ne zna jer se još dosta toga mora izgraditi. Po drugom pitanju gradonačelnik 
je odgovorio da su nabavljena tijela i to 60 komada te da će svako naselje u prosjeku dobiti 
do dvije lampe. Gradonačelnik je istaknuo da potreba ima još te se nada da će projekt 
ponoviti i iduće godine.  
 
Stjepan Fotović – vijećnik Laburista 
Po prvom pitanju smatra da bi trebalo pod hitno razgovarati s izvođačima da osiguraju taj 
dio i da to probaju sanirati što brže.  
 
 
IX ŠTEFICA FINTIĆ – HDZ 
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Jedno pitanje vezano je za cestu koja vodi 
prema pruzi, a koja je oko 100 metara u vodi i ljudi ne mogu pristupiti šumi traktorima po 
drva za ogrjev. Obzirom da je obećano od strane gospodina Mikše da će ovaj tjedan to 



sanirati, vijećnica je zamolila gradonačelnika da nazove gospodina i još ga malo pritisne da 
se ta stvar riješi. Po drugom pitanju vijećnicu zanima da li će početi izgradnja ceste u 
Vinogradskoj ulici.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je dio prekopan nakon 100 upita i e-
mailova.  
 
Štefica Fintić – vijećnica HDZ-a  
Vijećnica je iznijela da nije pola i da traktori još uvijek ne mogu proći.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da je obećano da će ovaj tjedan ponovno početi sanaciju. Danas je 
sanirana Donja ulica, sutra će sanirati Ulicu I. G. Kovačića, a do kraja tjedna bi trebali riješiti 
predmetni put. Po drugom pitanju gradonačelnik je iznio da je vršen otkup zemljišta u 
Vinogradskoj kako bi se spojila ona i Ulica V. Nazora te možda Livadarska. Iznio je da tu treba 
riješiti još par stvari te će se projektirati i nada se da će se slijedeće godine projekt 
kandidirati na mjeri 7.2.2. 
 
Vijećnica je zadovoljna odgovorima.  
 
 
X IVAN CVOK – HSS 
Vijećnik je postavio pitanje za gradonačelnika. Vijećnik je iznio da postavlja ponovno pitanje 
signalizacije koja je napravljena u Ulici 7. svibnja. Iznio je da je tamo bilo već nekoliko laganih 
nesreća te je oduzeta prednost Hitnoj koja ne izlazi iz dvorišta već ulice. Iznio je da postoji 
opasnost i za roditelje koji tuda vode svoju djecu u vrtić. Iznio je da se 40 godina vozilo u 
istom smjeru te je to promijenjeno. Vijećnik je iznio kako se reklo da će se to promijeniti, ali 
se ništa nije dogodilo. Također je istaknuo problem za vrijeme zimskog razdoblja. Smatra da 
se tu mora nešto riješiti.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da se puno pričalo o tom problemu. Gradonačelnik je zamolio 
vijećnika da Hitna služba Ispostava Vrbovec uputi dopis prema Gradu kako bi se s tim moglo 
dalje postupati i ići prema drugim službama. Također je iznio da će problem riješiti izlaz na 
Ulicu S. Radića na koji će se čekati još 5-6 godina radi energetske obnove Doma zdravlja.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
XI DAMIR FAŠAIĆ – HDZ  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je iznio da je prvo pitanje vezano za 
gospodarenje otpadom. Vijećnika zanima situacija sa zelenim otocima i razdvajanjem 
otpada. Iznio je da je nekoliko puta nosio otpad te da tamo vlada veliki nered, a da se tekstil 
i obuća više nema kamo odložiti jer više nema kontejnera. Vijećnika zanima što je s tim 
zelenim otocima i zbrinjavanjem odjeće i obuće. Drugo pitanje odnosi se na izgradnju 



bunara na stadionu. Vijećnik je iznio kako ima saznanja da još ništa nije realizirano te ga 
zanima u kojoj fazi je taj projekt i kada će se to riješiti te da li će biti sagrađen bunar.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da se radi o kontejnerima privatne firme koja 
je iste uklonila radi učestalih provala i velike šteta koja im se time nanosila. Nadalje je iznio 
da je za tekstil postavljen kontejner na tržnici i kod Komunalca. Gradonačelnik se nada da će 
se uvjeti poboljšati te je iznio da se isto može predati i na Beljavinama. Po drugom pitanju 
gradonačelnik je odgovorio da je tajnik Gradske zajednice športskih udruga odradio aljkav 
posao te je za Dan Grada rekao predstavniku Grada Zagreba da će ih čekati do 01. 07. 
Gradonačelnik je iznio da suradnja s Gradom Zagrebom nije ostvarena te je zatražena 
vodopravna dozvola i po njezinom dobivanju krenut će se u izgradnju bunara, a investicija bi 
se trebala isplatiti kroz dvije godine.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je po prvom odgovoru iznio da je uredu ako je netko to zbrinjavao i maknuo te je 
njegov prijedlog da se Grad potrudi i omogući građanima da imaju gdje odložiti tekstil. 
Vijećnik je predložio da Komunalac ili Grad nabavi dodatne kontejnere.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da je došla obavijest o Fonda i da je prošao projekt od 650.000,00 
kuna za nove kontejnere za razne namjene. Također će biti podijeljene plastične žute kante 
za plastiku i metal.  
 
 
XII MARTINA PETRAK – HSS 
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju vijećnicu zanima da li je 
Vrbovečki Pavlovec obuhvaćen projektom izgradnje kanalizacije i u kojem terminu bi trebala 
početi izgradnja. Po drugom pitanju vijećnicu zanima u kojoj je fazi projektiranje dječjeg 
vrtića i hoće li se projekt uspjet prijaviti na mjeru 7.4.1. koja se otvara početkom kolovoza.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je Vrbovečki Pavlovec obuhvaćen 
projektom, ali neka manja sela nisu temeljem izračuna isplativosti izgradnje. Vremenski rok 
je kraj 2020. godine do kada bi sve trebalo biti gotovo. Po drugom pitanju gradonačelnik je 
odgovorio da se tu došlo do problema jer je isprojektiran vrtić sa sedam jedinica i bilo ga je u 
planu kandidirati s Općinom Preseka, ali je Vlada donijela uvjet da se više JLS zajedno može 
kandidirati samo vatrogasne domove i spremišta. Gradonačelnik je iznio da su potrebe za 
izgradnjom vrtića velike i da se bi se kreditom HBOR-a mogao izgraditi vrtić s otplatom od 5 
– 7 godina, a opremanje mi se kandiralo putem spomenute mjere. Moglo bi se ostvariti oko 
3.000.000,00 kuna za opremanje. Gradonačelnik smatra da Grad može podnijeti takav 
zalogaj i omogućiti ljudima da imaju kuda s vrtićkom djecom.  
 
Vijećnica je zadovoljan odgovorima.  
 
 
 



 
XIII HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio zadovoljstvo što se došlo u tu fazu s projektiranjem vrtića. Potom je pohvalio 
gradonačelnika što je namaknuo sredstva za radne bilježnice za osnovnu školu. Nadalje je 
iznio da svi pričaju o vatrenima i njihovom uspjehu te je pohvalio jednog sugrađana koji je 
na matematičkoj olimpijadi u Rumunjskoj osvojio srebro, a radi se o Ivanu Novaku. Pozvao je 
sve nazočne da i njemu zaplješću na uspjehu.  
 
Nazočni su pljeskom obilježili uspjeh Ivana Novaka.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da će gradonačelnik sigurno primiti srebrnog olimpijca.  
 
Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da je gradonačelnik primio olimpijca. Nadalje je iznio da je o tome govoreno 
kada je bio Amandman za nadarene učenike da se povećaju nagrade jer roditelji ne mogu 
platiti svojoj djeci ljetni kamp stranog jezika ili informatike koji koštaju 3-4.000,00 kuna. 
Oporba je htjela da se taj Amandman uvrsti u Rebalans Proračuna, ali gradonačelnik to nije 
htio prihvatiti i još je iznio da je vijećnik izgubio obraz jer je stavio svoj potpis na Amandman 
s HDZ-om.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća zamolio je vijećnika da postavi pitanje.  
 
Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da kao jedan bitni čimbenik u životu Grada za koji gradonačelnik kaže da 
svaki dan radi nekoliko malih poteza i da poboljšavaju kvalitetu života u Gradu je svakako i 
mogućnost kvalitetnog i pravovremenog informiranja građana jer se time njima štedi 
vrijeme, novac i često živci. Vijećnika zanima može li Vrbovec konačno dobiti centralno 
mjesto informatiziranjem web stranice na kojoj će građani moći dobiti svježe informacije 
vezane uz život u Gradu. Vijećnik je iznio da je Radio Vrbovec na dobrom putu, ali ima 
saznanja da nemaju dovoljno ljudi i sredstava. Vijećnika zanima koliko se godišnje plaćaju 
portali poput zg prstena, prigorski.hr, gradonačelnik.hr, a koji prenose zakašnjele vijesti i 
treba ih tražiti među vijestima drugih gradova. Vijećnik smatra da bi se preusmjeravanjem 
sredstva prema Radio Vrbovcu mogao zaposliti novinar i namaknuti sredstva. Drugo pitanje 
odnosi se na Nerezine. Vijećnik je iznio da je gradonačelnik ljetovao u Nerezinama i htio ga 
je pitati kako je zadovoljan boravkom u Nerezinama, uslugom i smještajem te ga zanima 
koliko je dugo ostao i koliko je platio boravak u odmaralištu te je li išao organiziranim 
prijevozom kojeg je platio svojim novcem ili službenim automobilom na račun Grada 
Vrbovca.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je zamolio da se vijećnici svedu u vremenski okvir za postavljanje pitanja.  
 
Dejan Jaić – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da je minutu duže postavljano pitanje.  
 



Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da je danas primio srebrnog olimpijska Ivana Novaka i da mu je 
isplaćena godišnja učenička stipendija. Nadalje je iznio da je on dobio nagradu i za Dan 
Grada radi postignutih uspjeha na natjecanjima gdje su svi dobili poklon bon od 1.000,00 
kuna. Gradonačelnik je iznio da se za takve stvari koristi proračunska rezerva.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je iznio da se rezerva koristi za elementarne nepogode i izuzetne slučajeve.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da je za njega izuzetan slučaj kada netko osvoji srebro na olimpijadi. 
Gradonačelnik je iznio da je predmetni Amandman upućen dan ranije, da bi bio uvršten u 
Rebalans Proračuna. Vezano za informiranje gradonačelnik je odgovorio da su zadnjim 
Rebalansom Proračuna povećana sredstva za Radio Vrbovec. Nadalje je iznio da je upravo 
njegova želja da web stranica Radio Vrbovca bude centralno mjesto gdje će svaki građanin 
moći naći pravu i točnu informaciju te su stoga upravo povećana i sredstva. Po pitanju 
Nerezina gradonačelnik je odgovorio da mu je bilo lijepo, da je išao službeno na otvorenje 
sezone dočekati ljude i vidjeti što je odrađeno, da su išla vrtićka djeca među kojom je bio i 
njegov sin, te je stoga išla i supruga te mlađi sin. Potom je iznio kako je čuo da će i vijećnik 
ići.  
 
Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da će on za to platiti.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da je on također platio. Potom je iznio da je išao kao gradonačelnik i 
da ima pravo koristiti automobil od 0-24. Također je iznio da često vozi djecu u automobilu 
jer ih vodi na razna događanja i sastanke obzirom da im majka radi u smjenama, a doma 
nema djeda i bake da ih čuvaju. Potom je iznio da je bivši gradonačelnik u godinu dana 
prošao 29 tkm, a on 19 tkm. Nada se da će iduće godine proći više jer to znači da će ići na 
više sastanaka i da će biti više sredstava za Vrbovec.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
XIV STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio dva pitanja. Vijećnika zanima kada će biti izvršena sanacija Dudnjaka u 
Brčevcu. Također je iznio da Brčevec je jedno selo koje ima jako puno djece i nema dječjeg 
igrališta. Po drugom pitanju je iznio da se govori kako će od 01. 06. krenuti radovi na II. 
kolosijeku. Vijećnika zanima da li ima kakvih novih informacija i kada bi se mogli nastaviti 
radovi.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Po prvom pitanju gradonačelnik je iznio da je direktoru Komunalca zadan rok do 01. 09. da 
izvede radove i da sve bude riješeno. Vezano uz igralište u Brčevcu gradonačelnik je iznio da 
je naručen troškovnik od Komunalca te da ga se čeka. Po pitanju II. kolosijeka gradonačelnik 
je odgovorio da su radovi krenuli 01.06., ali su intenzivniji na području Dugog Sela.  



 
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je djelomično zadovoljan odgovorom, a djelomično nije. Smatra da je problematika 
dugotrajna i da će doći jesen, a problemi će ostati. Vijećnik je iznio da bi trebalo pritisnuti 
izvođače radova da završe cestu prema željezničkom kolodvoru i to prije Svih svetih.  
 
 
XV DEJAN JAIĆ – HSS  
Prvo pitanje upućeno je gradonačelniku, a drugo direktoru Komunalca Vrbovec Mati Jeliću. 
Prvo pitanje vezano je uz projekt sanacije društvenih domova u Samoborcu i Lovrečkoj 
Varoši. Vijećnika zanima da li ima kakvih saznanja kada bi se moglo krenuti u tu sanaciju po 
programu obzirom da se to kandidiralo prema Županiji. Po drugom pitanju vijećnik je iznio 
da se radi o vodovodu na mjesnom groblju u Lovrečkoj Varoši. Vijećnik je upitao kada će se 
to raditi obzirom da je na jednoj od prethodnih sjednica Vijeća dobiven pozitivan odgovor od 
gradonačelnika da će se ići u taj projekat.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da za sada nisu dobivena sredstva od Županije te se nada da će po 
Rebalasu Proračuna u Županiji biti više sreće u drugom krugu.  
 
Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.  
Direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. odgovorio je prvo po pitanju sanacije Dudnjaka, iznio je 
da je to u proceduri i da je dogovoreno s Hrvatskim vodama te će sanacija uskoro početi. 
Također je iznio da je na nogometnom igralištu posijana trava te se čeka da nikne. Po pitanju 
vode na groblju, direktor je odgovorio da je projekt u izradi i da će se uskoro probati rješiti 
taj problem. Stupit će se uskoro u kontakt s predsjednikom mjesnog odbora s prijedlogom 
plana kako to riješiti.  
 
Dejan Jaić – vijećnik HSS-a  
Vijećnik je zadovoljan odgovorima. Napomenuo je gradonačelniku da je ruralni razvoj jako 
važan. Potom se ispričao gospodinu Mijatoviću za neke izuzetke koji su postojali, a postoje 
također i u redovima HDZ-a te je naglasio da je došlo i do peticije nekih HDZ-ovaca da se ne 
asfaltira cesta u Poljani. Vijećnik se ispričao za izuzetke u HSS-u te iznio da ih ima svugdje 
onih koji žele nešto drugačije, ali na sreću oni su u manjini.  
 

 
Točka 1. 

Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom  
Grada Vrbovca za razdoblje od 2018. do 2023. godine 

 
Izrađivač Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovca dao je obrazloženje pod 
ovom točkom. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Vijećnik Dami Tomljenović smatra da 
jedna stvar u Prijedlogu nije u redu i to centar Tarno jer isti više ne postoji i isključen je kao 
mogući centar. Izrađivač Plana složio se s vijećnikom Tomljenovićem da centar Tarno više ne 
postoji i da je suvišan, ali da nije greška ukoliko je on upisan jer je predviđen prostorno-
planskom dokumentacijom. Potom je istaknuo važnost lokacije centra radi cijene 
zbrinjavanja otpada. Također je naglasio da je važno da Vrbovec formira pretovarnu stanicu 



kada će početi s radom centar. Vijećnik Damir Tomljenović iznio je da samo upozorava kako 
centar Tarno više ne postoji i da želi da dokument koji se donosi bude ispravan. Drugi 
potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio je da je Županija trebala dati suglasnost na Plan, 
zanima ga da li je ista dobivena. Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo 
Ljiljana Petanjek iznijela je da je dobivena suglasnost. Vijećnik Damir Tomljenović iznio je 
kako smatra da Županija tada nije dobro odradila svoj posao te objasnio kako je došlo do 
toga da se Tarno više neće razmatrati kao centar. Vijećnik Darko Dananić iznio je da je 
Prijedlog dokument koji u sebi ima 70-80 % šprance odnosno ono što se zna o Vrbovcu i 
Komunalcu, a mali ostatak je bitan dio gdje se upozorava na obveze i rokove. Vijećnik je iznio 
da ne razumije čemu tako opsežan dokument koji ne odgovara činjeničnom stanju. Izrađivač 
Plana iznio je da je za plan točno određeno kako se izrađuje i koji su njegovi sastavni dijelovi. 
Predsjednik Vijeća Dejan Jaić iznio je da je vijećnik Dananić htio reći da se radi o 80 % teksta 
što se zna, a 20 % onoga što on ne zna. Potom je iznio da postoji metodologija i što plan 
mora sve sadržavati. Predsjednik Vijeća postavio je pitanje da li će se izbaciti centar Tarno.  
Gradonačelnik je iznio da na sugestiju pročelnice daje prijedlog da se makne termin Tarno. 
Vijećnik Damir Tomljenović iznio je da su postojale i dvije lokacije u blizini Vrbovca kao 
potencijalni centri. Izrađivač Plana iznio je da se Tarno može ukloniti i staviti centar za 
gospodarenje otpadom. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović postavio je pitanje 
vezano uz nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, zašto JLS mora imati mobilno reciklažno 
dvorište kada je obvezno imati i reciklažno dvorište na odlagalištu. Izrađivač Plana iznio je da 
se u praksi pokazalo dobro mobilno reciklažno dvorište te da ima starijih ljudi koji ne mogu 
doći do odlagališta i time se omogućava ljudima lakše deponiranje. Vijećnik Mijo Mijatović 
iznio je da je Grad onda u obvezi prema Planu kupiti mobilno reciklažno dvorište i stvoriti 
trošak za nabavu istog. Izrađivač Plana iznio je da se mora osigurati svim stanovnicima 
mogućnost deponiranja. Vijećnik Dražen Sudinec iznio je da je vidio pojam sortirnice i 
kompostane, da li je to obveza da se usvoji. Izrađivač Plana iznio je da to nije obveza već 
slobodna volja da li će to napraviti ili ne. Nakon provedene rasprave jednoglasno je izglasano 
da se termin Tarno ukloni iz Prijedloga te da se upiše centar za gospodarenje otpadom. 
Potom je jednoglasno donesena Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada 
Vrbovca za razdoblje od 2018. do 2023. godine izrađen od HIDROPLAN d.o.o., Horvaćanska 
cesta 17a, Zagreb. Donesena Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Glasniku 
Grada Vrbovca". „Za“ Odluku glasovali su: Dejan Jaić, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir 
Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec, 
Stjepan Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan 
Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak.  
 

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za razdoblje od 2018. do 
2023. godine KLASA: 363-05/18-01/07; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

                          
Točka 2. 

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja  
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

Viša referentica za komunalno redarstvo Valentina Petanjek Špehar obrazložila je predmetni 
Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Vijećnik Darko Dananić postavio je pitanje 



da li postoji dokument kojim se regulira predmetna problematika. Viša referentica za 
komunalno redarstvo Valentina Petanjek Špehar iznijela je da postoji dio koji je reguliran 
Odlukom o komunalnom redu. Vijećnik Darko Dananić iznio je da se ne može oteti dojmu da 
je potreban jedan komunalni redar u punom radnom vremenu da samo to radi te da postoji 
obveza držatelja životinja, pasa i mačaka, da moraju svoje životinje prijaviti predsjedniku 
mjesnog odbora. Viša referentica za komunalne poslove iznijela je da je odluka napravljena 
sukladno preporuci Zagrebačke županije te da predsjednici mjesnih odbora nisu samo 
figurativne osobe već imaju i svoje obveze kao npr. nadzor poljskih puteva. Predsjednik 
Vijeća iznio je da se radi o članku 6. gdje je utvrđena obvezna prijava predsjedniku mjesnog 
odbora. Potom je iznio da se protiv tome jer mjesni odbori nisu konzultirani i veterinarska 
stanica ima cijeli registar svih cijepljenih i čipiranih pasa, smatra da je potpuno neprihvatljivo 
da to rade mjesni odbori. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović iznio je da se ne 
slaže da to rade predsjednik mjesnih odbora. Vijećnik Darko Dananić iznio je da su vlasnici 
dužni javiti predsjedniku mjesnog odbora za svoju životinju inače plaćaju kaznu. Vijećnik 
Dražen Sudinec smatra da bi se u odluci bolje trebalo definirati odgovornost pa čak možda 
ljudima i nadoknaditi trošak kojim imaju vezano za obvezu koju su dobili, ne vidi problem 
zašto to ne bi radili mjesni odbori. Viša referentica za komunalne poslove iznijela je da je 
odluka preuzeta od Županije. Gradonačelnik je iznio da se prošli puta raspravljalo o 
predloženoj odluci te da ovo nije ništa novo i da mjesni odbor nema samo predsjednika već i 
članove. Vijećnik Darko Dananić iznio je da podržava ovaj Prijedlog Odluke, da su vlasnici 
pasa često nekulturni i ne čiste stvari iza svojih životinja te se nada da će se Odluka provoditi 
jer je to jedna europska odluka. Predsjednik Vijeća iznio je da je odluka na europskom nivou 
kao i zakon te je istaknuo da nije provedena rasprava s predsjednicima mjesnih odbora da 
sakupljaju podatke, smatra da to neće biti provedivo. Vijećnik Damir Tomljenović iznio je da 
on nije za odredbe odluke koje se neće moći provoditi i smatra da to treba promijeniti. 
Vijećnik Franjo Simić iznio je da će načelno mjesni odbor dobiti obvezu za nešto što su 
institucionalno plaćeni neki drugi ljudi i to komunalni redari. Predsjednik Vijeća zatražio je 
stanku u ime Kluba vijećnika HSS-a te odredio stanku od 10 minuta.  
 

(Stanka – 10 minuta.) 
 
Nakon stanke gradonačelnik je izmijenio predmetni Prijedlog na način da se članak 6. stavak 
4. briše te se u članku 6. riječi „mjesni odbor“ mijenjaju i glase „komunalni redar“. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog gradonačelnika. Prijedlog je usvojen s 15 
(petnaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom. „Za“ su glasovali: Dejan Jaić, 
Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, 
Štefica Fintić, Franjo Simić, Stjepan Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, 
Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak, dok je „suzdržan“ bio Dražen 
Sudinec, a Franjo Simić nije glasovao. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog 
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Predmetna Odluka donesena je sa 16 
(šesnaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom. Donesenom Odlukom propisuju se 
minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, 
način kontrole njihovog razmnožavanja, način postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama te postupanje s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na 
području grada Vrbovca. Donesena Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u 
„Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Dejan Jaić, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, 



Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Stjepan 
Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, 
Ivan Cvok i Martina Petrak, dok je „suzdržan“ bio Dražen Sudinec. 
 
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama KLASA: 363-05/18-01/08; URBROJ: 238/32-
01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 3. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje  

djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca 
 

Pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca Božica Jagoić Tukša obrazložila je 
predmetni Prijedlog. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte 
te Odbora za financije koji su dali pozitivno mišljenje na Prijedlog i otvorio je raspravu. Drugi 
potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio je kako je rečeno da će se smanjiti cijena čuvanja u 
obrtu, vijećnika zanima da li Grad ima ugovor ili će ga sklopiti da se cijena neće povećavati i u 
kojem trajanju. Potom je iznio mišljenje Porezne uprave i obrazložio da obrt mora platiti PDV 
na subvenciju koju dobije od Grada. Pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca 
obrazložila je da će obrt sam snositi dio PDV-a, a dogovoreno je da se cijena roditeljima 
smanji na 750,00 kuna. Isto traje do 31.12. Nadalje je iznijela da po informacija obrt za 
čuvanje djece trenutno ne misli povećavati cijenu te se nada da će iduće godine Grad više 
subvencionirati. Pročelnica je obrazložila da Obrt mjesečno Gradu isporučuje račun na 
18.000,00 kuna te na taj iznos još sam snosi PDV-e od cca 3.000,00 kuna. Taj odnos trajat će 
od 01.09. do 31.12. jer su tako osigurana sredstva u Proračunu. Drugi potpredsjednik Vijeća 
Damir Fašaić iznio je da onda jedan dio PDV-a snosi obrt. Pročelnica je potvrdila da je to 
tako. Vijećnik Dražen Sudinec iznio je da se ovakvim Prijedlogom nikom ne pomaže već se 
zapravo odmaže. Pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca iznijela je da se pomaže 
obrtu dodatnom subvencijom od 187,50 kuna. Vijećnik Dražen Sudinec iznio je da se ne 
pomaže nikome, roditelji ne žele platiti svoj dio više od 750,00 kuna što automatski znači da 
obrtu umjesto 750,00 kuna ostane za uslugu 600,00 kuna. Pročelnica Službe obrazložila je da 
joj ostane 750,00 kuna. Vijećnik Dražen Sudinec iznio je da joj ne ostane kada mora u tome 
platiti još 20 % PDV-a. Vijećnik Darko Dananić postavio je pitanje zbog čega ponovno postoji 
nesrazmjer između sufinanciranju privatnog vrtića koje je iznosilo 900,00 kuna, a dadilje su 
iznosile 700,00 kuna, dok sada iznose 937,50 kuna i obrnuti je nesrazmjer. Vijećnika zanima 
da li će se javiti i privatni vrtići za povećanje subvencije. Pročelnica Službe obrazložila je da je 
takav iznos predviđen u Proračunu i da se ništa drugo nije moglo napraviti, osim predložiti 
ovakvo usklađenje. Vijećnik Darko Dananić iznio je da omjer sufinanciranja nije ostao isti 
između privatnih vrtića i dadilja te da je nesrazmjer sada okrenut u drugom smjeru. 
Gradonačelnik je iznio da je važno koliko plaćaju roditelji jer je intencija da se njima smanji 
opterećenje. Nakon provedene rasprave predmeta Odluka donesena je s 15 (petnaest) 
glasova „za“ te 1 (jednim) „suzdržanim“. (U tijeku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik 
Stjepan Tvorić.) Donesenom Odlukom se u cijelom tekstu Odluke o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti 
dadilje na području grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 39/15) riječ 



„naobrazba“ zamjenjuje riječju „obrazovanje“ u odgovarajućem padežu i broju, u članku 2. 
Odluke mijenja se iznos „750,00 kuna“ i sada glasi „937,50 kuna“. Donesena Odluka stupa na 
snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ Odluku glasovali su: Dejan 
Jaić, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, 
Štefica Fintić, Franjo Simić, Stjepan Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak, dok je „suzdržan“ bio Dražen Sudinec. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u 
dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području 
grada Vrbovca KLASA: 601-01/15-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-2 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  

 
 

Točka 4. 
Donošenje Dopune Programa potpora poljoprivredi 

 na području grada Vrbovca za 2018. godinu 
 

Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo obrazložila je predmetni Prijedlog. 
Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za financije i Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte 
koji su dali pozitivno mišljenje na Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno je 
donesena Dopuna Programa potpora poljoprivredni na području grada Vrbovca za 2018. 
godinu. Donesenom Dopunom se u Programu potpora poljoprivredi na području grada 
Vrbovca za 2018. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18), u članku 5. iza točke B. 
dodaje se točka C. - POTPORA ZA ODRŽAVANJE PČELINJEG FONDA. Donesena Dopuna 
Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. godinu stupa na snagu 
prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Dejan Jaić, 
Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, 
Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, 
Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak. 
 
Dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA: 
320-01/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-8 sastavni je dio ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava  

za učenike osnovnih škola na području grada Vrbovca za školsku godinu 2018./2019. 
 
Pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca dala je obrazloženje pod ovom točkom. 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Vijećnik Damir Tomljenović iznio je da je 
12.000.000,00 kuna za učeničke knjige osigurala većina u Skupštini Zagrebačke županije 
putem Amandmana. Predsjednik Vijeća zahvalio se većini u Skupštini Zagrebačke županije. 
Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio je da mu je drago što je Grad iznašao sredstva 
za radne bilježnice. Potom je iznio da je njegov prijedlog dok je bio kandidat za 
gradonačelnika također bio nabava besplatnih udžbenika. Postavio je pitanje što će se 
konkretno nabavljati i predložio da osnovne škole stave obavijesti na svoje web stranice. 
Pročelnica Službe iznijela je da se neće nabavljati jedino likovne mape. Drugi potpredsjednik 



Vijeća Damir Fašaić iznio je da bi bilo dobro da se to objavi kako bi roditelji znali što trebaju 
nabaviti. Predsjednik Vijeća iznio je da će se 1.200.000,00 kuna utrošiti za udžbenike i radne 
bilježnice te ga zanima da li će se knjige moći koristiti slijedeće godine. Ravnatelji škola 
odgovorili su da se to još ne zna. Gradonačelnik je iznio da je na stanicama škole objavljeno 
što će se nabavljati. Ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec iznijela je da su obavijesti 
stavljene odmah po obavijesti gradonačelnika. Obzirom da potrebe za daljnjom raspravom 
nije bilo, predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog. Odluka o 
sufinanciranju nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola 
na području grada Vrbovca za školsku godinu 2018./2019. donesena je jednoglasno. 
Odlukom se utvrđuju kriteriji i način sufinanciranja nabave udžbenika i dopunskih nastavnih 
sredstava za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Vrbovec za školsku godinu 
2018./2019.  te pravo na njihovo besplatno korištenje od strane učenika. Odluka stupa na 
snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Dejan 
Jaić, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, 
Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, 
Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak. 
 
Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za učenike 
osnovnih škola na području grada Vrbovca za školsku godinu 2018./2019. KLASA: 602-02/18-
01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 6. 
Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanje dužnosti 

mrtvozornika za područje grada Vrbovca 
 
Obrazloženje Prijedloga dala je pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca. 
Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za izbor i imenovanje koji je dao pozitivno mišljenje 
na Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno je donesen Zaključak o utvrđivanju 
Prijedloga za razrješenje i imenovanje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca. 
Zaključkom se utvrđuje prijedlog za razrješenje sa dužnosti mrtvozornika Nade Jonke, dr. 
med. i imenovanju novog mrtvozornika za područje grada Vrbovca, Nikoline Ružak, dr. med. 
Zaključak stupa na snagu danom donošenja. „Za“ su glasovali: Dejan Jaić, Stjepan Fotović, 
Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo 
Simić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, 
Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak. 
 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanje dužnosti mrtvozornika za 
područje grada Vrbovca KLASA: 500-01/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je 
dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br.3295, k.o. 337854, Vrbovec 1 

 
Gradonačelnik je obrazložio predmetni Prijedlog. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za 
financije koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Potom je predsjednik Vijeća otvorio 



raspravu. Vijećnik Damir Tomljenović zamolio je da se rade kompletni materijali za Vijeće, 
smatra da je u materijalima trebala biti sadržana procjena vrijednosti nekretnine. Smatra da 
je dobar potez kupnja zemljišta te da Grad ima svoju zemlju koju može ponuditi 
potencijalnim investitorima. Preporučuje kada se prodaje zemlja da se uvjetuje rok za 
počinjanje gradnje. Vijećnik Hrvoje Herček podržava kupovinu zemljišta, smatra da je zemlja 
dosta dugo stajala u vlasništvu Hypo banke te su je oni prodavali. Vijećnika zanima da li se 
gradonačelnik razgovarao s potencijalnim investitorima i da li je ona njima atraktivna. 
Vijećnika zanima koliko je građevinski iskoristiva i atraktivna. Gradonačelnik je iznio da se 
radi o velikoj tabli zemlje i ne zna koji bi to investitor tako veliko kupio za sebe. Iznio je da bi 
to Grad parcelirao i prodavao u manjim komadima te stavio u ugovor klauzulu ako se kupi po 
povlaštenoj cijeni da se mora u određenom roku početi graditi. Vijećnik Dražen Sudinec iznio 
je da načelno može podržati namjeru, ne slaže se s lokacijom i povezanom cijenom. Iznio je 
da je ta lokacija bila sadržana u prijedlog Amandmana koji nije podnesen od strane vijećnika 
HDZ-a, a za dva dana je postala to gradonačelnikova ideja. Smatra da afera oko prodaje te 
zemlje još uvijek traje i da se Grad ne bi trebao upuštati u kupnju te nekretnine. Vijećnik je 
iznio kako ne bi volio da se potroši 4,2 milijuna kuna za nešto i na kraju neće imati ništa. Misli 
da se novac od države od 12 milijuna kuna troši neracionalno i smatra da Grad nema 
strategije da bi donosio ovakve odluke. Smatra da je lokacija loša za svaki ozbiljniji posao, a 
pogotovo za industriju. Također je stajališta da šlepere ne treba vući u Grad. Vijećnik je iznio 
da je pogledao što se preko oglasnika nudi te pronašao zemljište u Konaku gdje se prodaje 
2,5 hektra po cijeni od 7,00 kuna. Smatra da je Grad mogao kupiti zemljište po puno manjoj 
cijeni i prodati ga za nižu cijenu. Smatra da bi Konak bio dobra lokacija na za to obzirom da je 
izrađen UPU. Vijećnik Darko Dananić prisjetio se predaje zemljišta od strane Komunalca 
Vrbovec te iznio da je sada napravljena infrastruktura, a zemljište se kupuje za manju cijenu. 
Također je izrazio čuđenje što zemljište nije privedeno svrsi. Vijećnik je iznio da podržava 
donošenje odluke. Gradonačelnik je iznio da je zemlja bila predmet nekih hipoteka i nije 
cijelo vrijeme bila na prodaju, ali da je sada to očišćeno i raspoloživo. Vijećnik Mijo Mijatović 
pozdravio je donošenje ovakve odluke, iznio je da je to bio i njihov prijedlog u Amandmanu 
koji nije podnesen. Skreće pažnju da preko te zemlje prolazi magistralni vodovod. Vijećnik 
Tihomir Antolković iznio je da vodovod prolazi uz rub ceste. Vijećnik Mijo Mijatović iznio je 
da jedan ide uz rub cesta, a drugi po zemlji. Gradonačelnik je iznio da mu je objašnjeno 
drugačije. Vijećnik Tihomir Antolković iznio je da podražava odluku i smatra da je cijena 
dobra. Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio je da podržava kupovinu zemljišta za 
investitore te smatra da se trebalo potruditi i prikupiti više podataka o zemljištima. Iznosi da 
je Grad mogao raspisati i natječaj te vidjeti koliko prodavatelji žele za svoje zemljište. 
Ponovno je napomenuo da načelno podržava donošenje odluke. Predsjednik Vijeća iznio je 
da podržava donošenje odluke. Gradonačelnik je iznio da se razgovaralo s vlasnicima 
zemljišta u zonama, također je razgovarano s investitorima, vlasnici zemljišta žele minimalno 
10 eura, a ovo je jeftinije. Vijećnik Dražen Sudinec iznio je da je nedavno donesen UPU 
Konak i sada gradonačelnik kaže da mu to nije interesantna lokacija. Nakon provedene 
rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog. Odluka o kupnji 
nekretnine k.č. br. 3295, k.o. 337854, Vrbovec 1 donesena je sa 16 (šesnaest) glasova „za“ i 1 
(jednim) „suzdržanim“ glasom. Odlukom Grad Vrbovec kupuje nekretninu k.č. br. 3295, Broj 
D.L. 34, 35, upisanu u zk. ul. br. 4925, k.o. 337854, Vrbovec 1, adresa katastarske čestice 
Štuki, u naravi pašnjak i oranica, ukupne površine 92.221 m2, od čega pašnjak površine 
53.371 m2 te oranica površine 38.850 m2. Posjednik i vlasnik nekretnine u vlasničkom dijelu 
1/1 je Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 6a. Cijena nekretnine iz 



Odluke utvrđuje se u ukupnom iznosu od 560.000,00 eura, a koji iznos će se isplatiti u 
kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate. Grad 
Vrbovec će prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu u dvije rate i to 10 % vrijednosti u roku 
od 8 dana od dana javnobilježničke ovjere potpisa ovlaštenika te ostatak u roku od 90 dana 
od dana javnobilježničke ovjere potpisa ovlaštenika. Sredstva za kupnju nekretnine osigurat 
će se u Proračunu Grada Vrbovca za 2018. godinu. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada 
Vrbovca da sklopi i potpiše kupoprodajni ugovor za kupnju nekretnine iz Odluke, a kojim će 
se regulirati sva prava i obveze prodavatelja i kupca nekretnine te da provede sve potrebne 
radnje za upis prava vlasništva. Nekretnina će se koristiti za razvoj poduzetništva u gradu 
Vrbovcu. Odluka stupa na snagu danom donošenja. „Za“ su glasovali: Dejan Jaić, Stjepan 
Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, 
Franjo Simić, Stjepan Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak, dok je Dražen Sudinec bio „suzdržan“.  
 
Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 3295, k.o. 337854, Vrbovec 1 KLASA: 943-01/18-01/04; 
URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 8. 
Donošenje Rješenja o razrješenju te imenovanju predsjednika i zamjenika 

 člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje iznio je Prijedlog Odbora kojim se predlaže da se 
Darko Rabudić, inž. poljoprivrede, razriješi dužnosti predsjednika Povjerenstva za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovca te da se Ivan Komanović razriješi dužnosti 
zamjenika člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovca. 
Predlaže se da se Valentina Petanjek Špehar imenuje za predsjednicu Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovca, a Davor Lujić da se imenuje za 
zamjenika člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovca. 
Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno je doneseno Rješenje o razrješenju te 
imenovanju predsjednika i zamjenika člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda. „Za“ su glasovali: Dejan Jaić, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, 
Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan 
Grošanić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, 
Ivan Cvok i Martina Petrak. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca“. 
 
Rješenje o razrješenju te imenovanju predsjednika i zamjenika člana Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda KLASA: 021-06/17-01/18; URBROJ: 238/32-01/01-
18-3 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 
 
 
 
 

 



Točka 9. 
Informacija o zaključenju glavne rasprave u sudskom sporu tužitelja Radnik d.d. Križevci 

protiv tuženika Republika Hrvatska, Zagrebačka županija i Grad Vrbovec 
 

Pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca izvijestila stanju predmetnog spora. 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Vijećnik Damir Tomljenović predložio je da se 
izvjestitelje koji dolaze izvana stavi među prve kako ne bi tako dugo čekali. Provedena je 
rasprava između predsjednika vijeća i vijećnika Hrvoja Herčeka vezana uz redoslijed točaka 
Dnevnog reda. Vijećnik Damir Tomljenović iznio je da ovo nije dobra točka te da je Vijeće 
trebalo informirati prije, a ne sada te da je to sada u procesu. Gradonačelnik je iznio da je 
točka napravljena na njegovo inzistiranje te je pohvalio pročelnicu Službe za njezin rad. 
Predsjednik Vijeća konstatirao je da se izvješće prima na znanje.  
  
 

Točka 10. 
Izvješće o radu i poslovanju za 2017. 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 Komunalca 
Vrbovec d.o.o. za 2017. godinu. Drugi potpredsjednik Vijeća iznio je da ima puno pitanje, ali 
da je kasno i apelira na predsjednika Vijeća da se prema Statutu pripremi materijal za 
određivanje ciljeva razvoja gradskih tvrtki. Vijećnik Hrvoje Herček iznio je daje zamijetio 
proizvodnju cvijeća i otvaranje cvjećarnice kao i izradu kataloga i ponude pogrebnih mjesta 
pogrebnim poduzećima u Zagrebu te je zamolio direktora da to pojasni. Također je iznio da 
je najavljena nova sistematizacija u Komunalcu te ga zanima da li je gotova, a ako nije kada 
će biti. Direktor Komunalca Vrbovec iznio je da Komunalac planira pokrenuti vlastitu 
proizvodnu cvijeća za svoje potrebe i nešto za potrebe korisnika grobnih usluga obzirom da 
se na deponiju nalazi i kompost koji se može iskoristiti i za cca 30.000,00 kuna može se sve 
urediti i opremiti. Vezano za slobodna grobna mjesta direktor je iznio da ih ima puno te da je 
u izradi katalog i da će se ista ponuditi pogrebnim poduzećima u Zagrebu jer su ovdje 
povoljnija grobna mjesta. Nova sistematizacija se izrađuje, provedena je reorganizacija. 
Vijećnik Darko Dananić smatra da bi bilo dobra da se održi točka Dnevnog reda o ciljevima 
razvoja gradskih tvrtki. Nadalje je iznio da je u 2017. g. isplaćena ogromna otpremnina 
bivšem direktoru i da bi se trebalo baviti kalkulacijom cijene odvoza otpada. Direktor se 
osvrnuo na isplaćenu otpremninu te davanja za bivšeg direktora. Vijećnik Dražen Sudinec 
iznio je da postoji nagodba Grada s Nogometnim klubom i Komunalcem oko otplate duga od 
564.000,00 kuna, 100.000,00 kuna je Nogometni klub nenamjenski utrošio, a trebao je platiti 
dio vode, vijećnika zanima u kojoj je to fazi. Vijećnik je iznio da se 700.000,00 kuna uspjelo 
isplatiti iz vlastitog poslovanja, zanima ga kroz koju uslugu se to plaća. Direktor Komunalca 
iznio je da nije napravio on dug u NK Vrbovcu te da neće niti otpisivati, dug se vuće od 2002. 
godine, a 2007. godine je bilo pravomoćno rješenje. Nadalje je iznio da je vijećnik četiri 
godine bio direktor Komunalca i nije to pokrenuo već je htio time stisnuti bivšeg 
gradonačelnika da mu osigura još jedan mandat direktora. Direktor je iznio da su sve cijene 
usluga ostale iste. Vijećnik Dražen Sudinec iznio je da ne može podnijeti neistine te da kada 
je on došao nije bilo nikakve primopredaje, a bivši gradonačelnik je postavio prokuristu i 
revizora jer je mislio da on mulja, krade i što zna što. Oni su pronašli taj dokument o dugu. 



Bilo je pritisaka da se otpiše i tri puta se išlo u nagodbu za otplatu. Vijećnik je iznio da to nije 
bio pritisak na gradonačelnika jer bi tada njemu bio produžen mandat. Predsjednik Vijeća 
konstatirao je da se Izvješće prima na znanje. Potom je direktorica Radio Vrbovca d.o.o. 
podnijela Izvješće o radu i poslovanju Radio Vrbovca d.o.o. za 2017. godinu. Potrebe za 
raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća konstatirao je da se Izvješće prima na znanje.  
 
Zaključak KLASA: 021-06/18-01/09; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 i Zaključak KLASA: 021-
06/18-01/10; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni su dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 11. 
Izvješće o radu i poslovanju za 2017. godinu: 

a) Dječjeg vrtića Vrbovec  
b) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec  
c) Narodne knjižnice Vrbovec  
d) I. osnovne škole Vrbovec 
e) II. osnovne škole Vrbovec  

 
Ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec podnijela je Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića 
Vrbovec za 2017. godinu. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća konstatirao je 
da se Izvješće prima na znanje. Potom je predstavnica Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec 
Marija Sedmak podnijela Izvješće o radu i poslovanju Učilišta za 2017. godinu. Potrebe za 
raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća konstatirao je da se Izvješće prima na znanje. Potom 
je predstavnica Narodne knjižnice Vrbovec Marija Sedmak podnijela Izvješće o radu i 
poslovanju Knjižnice za 2017. godinu. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća 
konstatirao je da se Izvješće prima na znanje. Potom je ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec 
Žarko Popović podnio Izvješće o radu i poslovanju I. OŠ Vrbovec za 2017. godinu. Potrebe za 
raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća konstatirao je da se Izvješće prima na znanje. Zatim 
je ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec Edina Operta podnijela Izvješće o radu i poslovanju 
II. OŠ Vrbovec za 2017. godinu. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća 
konstatirao je da se Izvješće prima na znanje.  
 
Zaključak KLASA: 021-06/18-01/11; URBROJ: 238/32-01/01-18-1, Zaključak KLASA: 021-
06/18-01/12; URBROJ: 238/32-01/01-18-1, Zaključak KLASA: 021-06/18-01/13; URBROJ: 
238/32-01/01-18-1, Zaključak KLASA: 021-06/18-01/14; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 i 
Zaključak KLASA: 021-06/18-01/15; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni su dio ovog 
Zapisnika.  
 

 

Točka 12. 
Prijedlozi i mišljenja 

Obzirom da nije bilo potrebe za raspravom pod ovom točkom, predsjednik Vijeća zaključio je 
12. sjednicu u 23.20 sati.  
 
 

Zapisničar 
Katarina Škudar-Vincek 

Predsjednik Vijeća 
Dejan Jaić, dr. med. vet. 

 


