ZAPISNIK
s Izvanredne, 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 08. lipnja 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, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Vjekoslav
Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak
Nenazočni vijećnici: Franjo Simić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić i Stjepan Tvorić

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, Marko Belošević
– stručni suradnik za opće poslove, Vlado Mesnik – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke
županije, mediji i građani

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve nazočne te otvorio sjednicu. Potom je konstatirao da je
sjednici nazočno 13 vijećnika odnosno da Vijeće ima kvorum za rad. Potom je utvrdio Dnevni
red koji glasi

DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne
zone Konak istok II
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: izrađivač Plana – predstavnik „Arhitektonskog ateliera Deset“ d.o.o.

2. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo

Točka 1.
Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
proizvodno poslovne zone Konak istok II
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik. Prezentaciju Prijedloga Urbanističkog plana
uređenja proizvodno poslovne zone Konak istok II dao je predstavnik Arhitektonskog ateliera
Deset d.o.o. Potrebe za raspravom nije bilo. Odluka o donošenju Urbanističkog plana
uređenja proizvodno poslovne zone Konak istok II donesena je jednoglasno. „Za“ donošenje
predmetne Odluke glasovali su: Dejan Jaić, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir
Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Hrvoje Herček, Darko Dananić,
Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak. Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u “Glasniku Grada Vrbovca”.
Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Konak istok II
KLASA: 350-01/18-01/04; URBROJ: 238/32-01/01-18-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 2.
Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec
Obrazloženje pod ovom točkom dala je pročelnica Upravnog odjela za financije i
gospodarstvo. Kratku nadopunu dao je predsjednik Vijeća. Potom je predsjednik Vijeća
otvorio raspravu. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović iznio je da se prije tri
mjeseca znalo da će predmetne točke današnjeg Dnevnog reda doći na Dnevni red Vijeća te
da nije u redu da se materijal za ovako bitnu točku dobije 24 sata ranije obzirom da treba
proučiti Zakon o poljoprivrednom zemljištu, druge akte i same materijale kako bi se moglo
kvalitetno raspravljati. Vijećnik je iznio da ne zna kako nešto prihvatiti obzirom da nije stigao
sve proučiti zbog kratkoće roka. Vijećnik je iznio da prema pročelnici ukoliko se danas ne
donese predmetna Odluka da će za nečiji nerad biti krivi vijećnici, a prihod će tada dobiti
Županija. Vijećnika zanima koliko je koštala studija jer smatra da je koštala previše obzirom
da su u Prijedlogu sadržane čestice sa sadašnjim statusom, a sve ostale su predviđene za
zakup. Vijećnik smatra da je trebalo čestice do cca 200 kvadrata staviti za prodaju jer ih nitko
neće zakupiti. Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo odgovorila je da je
vijećnik mogao staviti primjedbu na izneseno u tijeku javnog uvida. Vijećnik je iznio svoje
stajalište da mu predloženi Program nije prihvatljiv u danom obliku. Drugi potpredsjednik
Vijeća Damir Fašaić iznio je da je materijal došao na brzinu i da treba brzo odlučiti o
Programu te da je bilo premalo vremena za proučiti propise i akte. Drugog potpredsjednika
Vijeća zanima kada se daje prethodna suglasnost na Program, a koju prema članku 29. treba
dati nadležno ministarstvo i Županija. Drugi potpredsjednik Vijeća također je postavio pitanje
do kada će PIK ostati u zakupu. Predsjednik Vijeća iznio je da će ostati 50 godina do kada mu
traje važeći Ugovor. Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo izrazila je
nezadovoljstvo zakonskim propisima obzirom na kratkoću rokova koji isti propisuju za
donošenje akata predstavničkih tijela. Pročelnica je izvijestila da je proveden javni uvid te su
se odazvala samo dva poljoprivrednika koja su se izjasnila da bi kupili zemljište. Potom je
pročitala e-mail ministarstva u kojem stoji da se Program istodobno s donošenjem dostavlja
ministarstvu i Županiji na suglasnost. Predsjednik Vijeća iznio je važnost donošenja

predložene Odluke te iznio da se isto može mijenjati izmjenama i dopunama. Predsjednik
Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović zatražio je stanku od 5 minuta. Predsjednik Vijeća
odredio je stanku.

(Stanka – 5 minuta.)

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Mijo Mijatović obrazložio je da je tražena stanka kako bi
se konzultirali o glasovanju za predmetni Prijedlog. Nakon provedene rasprave predsjednik
Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec. Odluka o
donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Grad Vrbovec donesena je jednoglasno. „Za“ donošenje predmetne Odluke
glasovali su: Dejan Jaić, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović,
Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Hrvoje Herček, Darko Dananić, Vjekoslav Smolec, Ivan
Svečnjak, Ivan Cvok i Martina Petrak. Donesena Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Grad Vrbovec KLASA: 320-02/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1
sastavni je dio ovog Zapisnika.

Obzirom da daljnje potrebe za raspravom nije bilo, predsjednik Vijeća zaključio je
Izvanrednu, 11. sjednicu Vijeća u 18.45 sati.

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

Katarina Škudar-Vincek

Dejan Jaić, dr. med. vet.

