
Z A P I S N I K 
s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 28. ožujka 2019. godine u Velikoj 
vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 19.00 sati 
 
Sjednica Vijeća je javna.  
 
Predsjedavajući Vijećem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
 
Zapisničar: Katarina Škudar-Vincek 
 
Nazočni vijećnici: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik 
Vijeća, Damir Fašaić – drugi potpredsjednik Vijeća, vijećnici: Tihomir Antolković, Mijo 
Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan 
Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i 
Marcela Ledinski Mitrov   
 
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika, Božica 
Jagoić Tukša - pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, Ljiljana Petanjek –  
pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Valentina Petanjek Špehar – viša 
stručna suradnica za komunalno redarstvo, Jasna Cvok – predstavnica  Komunalca Vrbovec 
d.o.o., Maja Novosel – predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec, Anita Batarelo – 
direktorica Radio Vrbovca d.o.o., Marko Belošević – stručni suradnik za opće poslove i 
direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o., Sanja Prijatelj – ravnateljica POU Vrbovec, 
Martina Sanković – ravnateljica Narodne knjižnice Vrbovec, Edina Operta – ravnateljica II. 
osnovne škole Vrbovec, Vlado Mesnik – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke županije, 
Vladimir Bregović – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke županije, mediji i građani 
 
 
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 18. sjednicu Vijeća. Potom je 
konstatirao da su sjednici nazočni svi vijećnici odnosno da Vijeće ima kvorum za rad i 
donošenje pravovaljanih akata. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu po Zapisniku sa 17. 
sjednice Vijeća. Vijećnik Dejan Jaić apelira na to da svaka sjednica kreće sve kasnije. 
Predsjednik Vijeća primio je na znanje apel vijećnika. Potom je jednoglasno (17 glasova) 
verificiran Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca. „Za“ su glasovali: Hrvoje 
Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir 
Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko 
Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski 
Mitrov. Predsjednik Vijeća iznio je da je dana 27. ožujka 2019. godine zaprimljen Zahtjev za 
sazivanje Tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca upućen od Kluba vijećnika HDZ-a 
i HSU-a, vijećnika Dražena Sudinca, vijećnika Dejana Jaića i vijećnika Stjepana Grošanića, s 
obrazloženjem koje je jučer dostavljeno e-mailom. Predsjednik Vijeća predlaže da se  
predloženi Dnevni red dopuni na način da se iza točke 18. uvrsti točka 19. koja glasi – 
Donošenje Zaključka o održavanju tematske sjednice, a dosadašnja točka 19. – Prijedlozi i 
mišljenja postala bi točka 20.  Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženu dopunu 
Dnevnog reda. Jednoglasno (17 glasova) je izglasana dopuna Dnevnog reda. „Za“ su 
glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, 
Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, 



Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela 
Ledinski Mitrov. Predsjednik Vijeća postavio je pitanje da li ima još kakvih prijedloga za 
izmjenu ili dopunu Dnevnog reda. Vijećnik Mijo Mijatović u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSU-
a te u ime vijećnika Reformista i vijećnika Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić 365 traži 5 
minuta stanku.  
 

(Stanka – 5 minuta) 
 
Vijećnik Damir Tomljenović je u ime tražitelja stanke obrazložio da je ista tražena zbog 
potrebnih konzultacija, smatraju da je potrebno ukratko obrazložiti zašto je potrebna 
tematska sjednica te je zahvalio što se isto stavilo na Dnevni red. Predsjednik Vijeća iznio je 
da se može obrazložiti zašto je tražena stanka, a ne zašto se točka uvrstila u Dnevni red. 
Potom je iznio da je točka uvrštena u Dnevni red i da će se pod tom točkom 19. razgovarati o 
toj temi. Predsjednik Vijeća zamolio je za obrazloženje zašto je sazvana stanka. Vijećnik 
Damir Tomljenović odgovorio je da su htjeli obrazložiti zašto žele da se predmetna točka 
stavi na Dnevni red i žele da se za tu točku glasa. Predsjednik Vijeća obrazložio je da se za tu 
dopunu glasalo i da je ona izglasana. Vijećnik Damir Tomljenović iznio je da nije izglasana. 
Predsjednik Vijeća iznio je da je izglasana i uvrštena u Dnevni red, a da će se o samoj točci 
glasati pod točkom 19. vezano za održavanje tematske sjednice. Predsjednik Vijeća objasnio 
je vijećniku kako ga je zamolio da obrazloži zašto je tražena stanka. Nadalje je iznio da je 
vijećnik sada upravo odgovorio sam sebi odnosno htjelo se reći zašto se ta točka stavila na 
Dnevni red. Iznio je da je to sada riješeno i zahvalio se na tome. Vijećnik Damir Tomljenović 
upitao je predsjednika Vijeća da li misli da je to sve. Predsjednik Vijeća odgovorio je da je to 
sve, točka je uvrštena. Predsjednik Vijeća postavio je pitanje da li ima još kakvih prijedloga za 
dopunu Dnevnog reda. Vijećnik Mijo Mijatović postavio je pitanje da li je Dnevni red usvojen. 
Predsjednik Vijeća odgovorio je vijećniku da Dnevni red nije usvojen, ali je dopunjen te će se 
sada glasati o dopunjenom Dnevnom redu, uvrštena je točka. Objasnio je da će se glasovati 
jer je Dnevni red mijenjan i ukoliko ima još kakvih potreba za izmjenama i dopunama onda će 
se također glasovati. Vijećnik Dražen Sudinec iznio je kako točka još nije uvrštena te da će se 
tek sada glasovati o tome. Objasnio je da vijećnik Tomljenović želi obrazložiti zašto bi i većina 
trebala glasovati za to. Predsjednik Vijeća odgovorio je vijećniku da je točka već izglasana i to 
jednoglasno. Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić upitao je predsjednika Vijeća kada se 
glasovalo za to. Predsjednik Vijeća odgovorio je da se nije glasovalo za Dnevni red nego za 
njegovu dopunu, jednoglasno je donesena odluka da se točka uvrštava u Dnevni red pod 
točkom broj 19. Vijećnik Damir Tomljenović iznio je da Dnevni red nije usvojen. Predsjednik 
Vijeća postavio je pitanje da li ima još prijedloga za dopunu Dnevnog reda. Obzirom da 
prijedloga nije bilo, predsjednik Vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red. 
Jednoglasno (17 glasova) je usvojen Dnevni red. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan 
Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, 
Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, 
Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Dnevni red glasi 
kako slijedi 
 
 
 
 



D N E V N I   R E D  
 

AKTUALNI SAT 
 

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2018. 
godine  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 

2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu LRS LAG-a „PRIGORJE“ za projekt opremanja dječjeg igrališta u 
Vrbovcu  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 
3. Izvješće o radu više stručne suradnice za komunalno redarstvo za 2018. godinu  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Valentina Petanjek Špehar – viša stručna suradnica za 

    komunalno redarstvo 

 
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje 
odbačenog otpada u 2018. g.  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Valentina Petanjek Špehar – viša stručna suradnica za 

     komunalno redarstvo 

 
5. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu 

Grada Vrbovca  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 
6. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravno odjela   

za financije i gospodarstvo 

 
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. – OJ 

sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2018. godine   
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Jasna Cvok – voditeljica OJ sakupljanja, odvoza i odlaganja   

      komunalnog otpada Komunalca Vrbovec d.o.o.  

 
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:  

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada 
Vrbovca za 2018. godinu  



b) održavanja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. 
godinu  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela   

 za financije i gospodarstvo 
 

9. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Grada Vrbovca za razdoblje od 2019. do 2023. 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Marko Belošević – stručni suradnik za opće poslove  

 
10. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada 

Vrbovca  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Marko Belošević – stručni suradnik za opće poslove  

 

11. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela  

      za financije i gospodarstvo 

 
12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 

za razdoblje 2019. – 2021. godine  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 
13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada 

Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 
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 pedagošku 2019/2020. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec   
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Maja Novosel – predsjednica Upravnog vijeća  

                 Dječjeg vrtića Vrbovec 

 
15. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Maja Novosel – predsjednica Upravnog vijeća  

           Dječjeg vrtića Vrbovec 

 
16. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Vrbovca  
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte 
Izvjestitelj: Hrvoje Herček – predsjednik Odbora  

 



17. Izbor članova/članica te zamjenika/zamjenica članova/članica Savjeta mladih 
Grada Vrbovca  

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

 
18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za:  

a) razrješenje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca  
b) imenovanje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca   

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

      poslove Grada Vrbovca  

 
19. Donošenje Zaključka o održavanju tematske sjednice 

Predlagatelj: Kluba vijećnika HDZ-HSU, vijećnik Dražena Sudinec (Reformisti), 
         Dejan  Jaić i Stjepan Grošanić (Stranka rada i solidarnosti MB 365) 

                Izvjestitelj: Mijo Mijatović – predsjednik Kluba vijećnika HDZ-HSU 

 
20. Prijedlozi i mišljenja  

 

 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je sada 19.16 sati te da će Aktualni sat trajati do 20.17 sati.  
 
 

AKTUALNI SAT 
 
I TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP  
Postavio je jedno pitanje za gradonačelnika. Pitanje se odnosi na famozan prijedlog Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Iznio je da se ovaj tjedan uzburkala politička javnost 
u Vrbovcu, neki gradski vijećnici su imali konferenciju za novinare, a oporba je tražila 
izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća oko prijedloga Fonda za zaštitu okoliša koji je dao 
prijedlog Gradu Vrbovcu da se otpad s područja Svetog Ivana Zeline deponira na odlagalištu 
Beljavine u Vrbovcu. Moli gradonačelnika da iznese svoj stav o tome, da potvrdi ili demantira  
informacije koje su se pojavile u javnosti odnosno da najtočnije obavijesti javnost o tom 
problemu koji se stvorio prošli tjedan u Vrbovcu.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je smeće glavna tema ovih dana, zaredalo se zadnjih dana 
puno priopćenja, čini mu se da su svi na istoj strani, a opet se svi svađaju. Misli da se moraju 
neke stvari razjasniti oko pitanja koje je vrlo važno za Grad. Iznio je kako zna da neki gradovi 
u Hrvatskoj imaju problema sa smećem. Gradonačelnik je nadalje iznio da kada je čuo da 
smeće iz Zeline treba doći u Vrbovec i kada su dečki iz stranke Milan Bandić 365 održali 
konferenciju na Beljavinama to znači da su dečki iz stranke Milan Bandić 365 puno bolje 
informirani nego što je on.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da to nisu dečki nego vijećnici.  
 
 



Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća zamolio je drugog potpredsjednika Vijeća Damira Fašaića da ne dobacuju 
iz klupe.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a  
 
Drugi potpredsjednik Vijeća zamolio je predsjednika Vijeća da ne dozvoljava gradonačelniku 
da vrijeđa vijećnike.  
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća složio se s drugim potpredsjednikom Vijeća te ga zamolio da ne dobacuje 
iz klupe. Potom se obratio gradonačelniku i iznio da govori o vijećnicima, a ne dečkima.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da oni znaju više od njega, što ga čudi. Potom je iznio da se danas u 
vijestima spominje gospodin Bandić zajedno s gospodinom Pripuzom te mu je tako sada 
jasno da su oni informiraniji oko smeća nego što je to on. Iznio je da je nakon toga stupio u  
kontakt s gradonačelnikom Zeline i upitao ga da li on to stvarno misli dovažati, a na što je on 
rekao tko zna što će to biti, da odluku može donijeti i Vlada, a ne Gradsko vijeće. Potom je 
iznio da on cijelo vrijeme govorim istinu i to javno ga smeta da se laže, da stranka Milan 
Bandić 365 laže i to bezobrazno laž kako se on nalazio po zelinskim restoranima i kafićima s 
zelinskim gradonačelnikom i gradonačelnikom Dugog Sela, što apsolutno nije istina. Iznio je 
da ih neće tužiti jer mu se to ne da, ali se razočarao u vodstvo gospodina Jaića. Iznio je kako 
je od njega navikao na svašta, ali na laži nije. Potom je iznio da uvijek stavlja interes Grada 
Vrbovca ispred stranačkih interesa te u dvije godine svog mandata nije niti jednom napao 
premjera Plenkovića, niti jednom napao HDZ-ovog ministra, jer smatra da to što je on u SDP-
a, a netko u HDZ-u, ne bi smjelo biti odnosno imati veze s ljudima u Vrbovcu. Potom je iznio 
da kada su došli ljudi iz Fonda i preložili da smeće zelinsko dođe u Vrbovec, da se onda 
diplomatski probao izvući. Iznio je da odluku donosi Gradsko vijeće, što je važna stvar za 
Vrbovec. Potom je iznio kako on neće dozvoliti da se tu preglasava, nego će donijeti odluku 
svi vijećnici zajedno. Gradonačelnik je iznio da je odmah sastavio priopćenje čim je saznao da 
je došlo to pismo i objavio priopćenje da će odluku donijeti svi u Vijeću zajedno, a ne 9 – 10 
ruku. Iznio je da ne zna čemu ova panika zadnjih dana. Objasnio je da je odmah poslao pismo 
u Komunalac da se ispitaju koje su stvari na Beljavinama i financijska korist. Iznio je da mora 
prema organima vlasti ići u rukavicama jer se radi o suprotnoj stranci. Iznio je kako je on kao 
gradonačelnik protiv dolaska zelinskog smeća u Vrbovec te da će takvog stajališta i dalje 
ostati. Zamolio je vijećnike, pogotovo moli vijećnike stranke HDZ-a i Milan Bandić 365 da 
utječu na svoje postavljene jer Vlada je HDZ-ova i od Milana Bandića, oni su ti koji guraju 
smeće u Vrbovec.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.  
 
 
II MIJO MIJATOVIĆ – HDZ  
Vijećnik je postavio dva pitanja. Jedno pitanje upućuje gradonačelniku, a drugo zamjeniku 
gradonačelnika Ivici Strnščaku. Po prvom pitanju iznio je da se radi o tematici rada mjesnih 
odbora. Iznio je da ima pitanja od kolega predsjednika mjesnih odbora, što je s planom rada 



mjesnih odbora. Iznio je kako su bili obaviješteni kad predaju planove da će biti pozvani i 
obavješteni što će se raditi, da li će se nešto raditi na njihovim područjima. Iznio je da to do 
dan danas nije napravljeno, a vidi se da se neki radovi već odvijaju. Drugo pitanje postavio je 
zamjeniku gradonačelnika Ivici Strnščaku, a tiče se smeća. Vijećnik je iznio kako je 
gradonačelnik u svojem istupu prvotno rekao da je to HNS-ova stranačka priča. Vijećnika 
zanima da li je to HNS-ova stranačka priča, da li su se umrežili s HNS-ovim gradonačelnikom 
Zeline, HNS-ovim direktorom fonda Ponošem, HNS-ovim gradonačelnikom Dugog Sela, da se 
dovede smeće u Vrbovec.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Po pitanju mjesnih odbora gradonačelnik je odgovorio da je plan donesen, sastao se Odbor 
za mjesne odbore, donio je zaključke i prioritete po kojima će Gradska uprava postupati. 
Iznio je da se trenutno čekaju još neki troškovnici iz Komunalca kako bi mogli donijeti 
konačne odluke, da se vidi koliko to sve što se isplaniralo košta i da se vidi što će se sve raditi 
ove godine. Iznio je da kada se dobiju svi troškovnici iz Komunalca, da će se javiti 
predsjednicima mjesnih odbora i obavijestiti točno što će se raditi na njihovom području, 
odnosno ne može se baš reći točno što se sve bude radilo, ali što se planira može. Iznio je 
kako se nikada svi planovi ne budu ispunili, smatra da tu treba biti realan. Smatra da se može  
naznačiti smjer u kojem se ide, a kako bi znali što mogu očekivati. Smatra da bi bilo suludo 
očekivati da sve što se zacrtalo bude ispunjeno jer želja je puno, a mogućnosti su male. Iznio 
je kako su ful narasle cijene u zadnje vrijeme, one su podivljale, stoga misli da će se ove 
godine manje raditi. Gradonačelnik je zaključno odgovorio da će uskoro sve biti javno i 
transparentno.  
 
Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika  
Zamjenik gradonačelnika iznio je kako on može kratko odgovoriti i to da se nije umrežio. 
Iznio je da HNS iz Vrbovca nije uključen niti u jednu priču, a kamoli u ovu o smeću. Iznio je 
nadalje da ako je igrom slučaja direktor Fonda član HNS-a, da to ne mora značiti da je HNS-u 
u Vrbovcu uključen u sva događanja što se događa u Fondu, ministarstvima, ali i u Vladi RH.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da je s prvim odgovorom gradonačelnika zadovoljan ukoliko će se to brzo 
izrealizirati, ukoliko će brzo doći do sastanka s mjesnim odborima kako bi ljudi jednostavno 
znali što mogu planirati. Iznio je da na drugo pitanje može biti zadovoljan odgovorom, ali 
objašnjenje da zamjenik gradonačelnika ne zna, da nije tu, to mu je malo nejasno. Smatra da 
su baš slučajno u igri četiri HNS-ovca, odnosno četiri priče HNS-a s vrbovečkim smećem. Iznio 
je da ne vjerujem niti malo u to.  
 
 
III STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI  
Prvo pitanje postavio je gradonačelniku, a drugo zamjeniku gradonačelnika Ivici Strnščaku. 
Po prvom pitanju iznio je da se u zadnjih nekoliko sjednica priča o USKOK-u, policiji, 
kriminalu, o nekim stvarima koruptivnosti Gradske uprave, o pogodovanju itd. Potom je iznio 
da je nedugo naišao na jednu priču, koja možda nije samo priča, možda je stvarnost, da je 
vezano uz Nerezine, policija i USKOK reagirala, da je vezano za gradski stadion policija 
dolazila, pa moli gradonačelnika da odgovori kakvi su rezultati svega toga, da li ima nekih 
odgovora, da li ima osuda, odnosno kakva je situacija s tim. Iznio je da se kolega Dražen 



Sudinec javno izjasnio za neke tužbe, ali da toga ima puno. Vijećnika zanima da li ima 
saznanja tko sve to šalje. Drugo pitanje upućuje zamjeniku gradonačelnika zato što misli da 
je ovdje najstariji u politici kome on može trenutačno postaviti pitanje. Iznio je da se radi  
isto o aktualnoj temi oko smeća. Dobio je informaciju da je od prijašnje vlasti, da li ove 
zadnje ili predzadnje, isto dovoženo smeće iz drugih sredina na odlagalište Beljavine. 
Vijećnika zanima da li zamjenik gradonačelnika ima kakvih saznanja oko toga, dali je to točno 
ili se netko služi s dezinformacijama.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Odgovorio je da je o tome govorio više puta. Smatra da je žalosno što se Grad zamara takvim 
slučajevima, prijavama. Smatra da je najmanji problem što se njega prijavljuje, ali prijavljuju 
se sportski djelatnici, ljudi koji svoj rad posvećuju radu s djecom, prijavljuju se svi, i 
gospodarstvenici, to je sveukupno loša slika. Potom je iznio da kada je u pitanju on osobno 
da je prošli petak stigao odgovor od USKOK-a da se odbacuju obje kaznene prijave koje je 
Dražen Sudinec podnio protiv njega. Iznio je kako je on govorio gospodinu Sudincu da se to 
bude dogodilo, da priča gluposti, da će se to odbaciti. Iznio je kako on nije važan, ali ga 
žalosti što se prijavljuju stvari u NK Vrbovcu i drugi ljudi, to na neki način koči Grad, ide se na 
ispitivanje u Heinzelovu. Iznio je kako cijelo vrijeme govorim i upozorava ljude da se ne 
povezuju s takvim osobama koje možda prijavljuju ljude i koje rade štetu Gradu. Iznio je da je 
neki dan bio na telefonu s gospodinom Mijatovićem i njemu je isto rekao da mu je čudno 
zašto HDZ glavinja u nekim stvarima i sluša gospodina Sudinca, misli da to HDZ-u radi štetu, a 
ne korist. Potom je iznio da je ogromni broj ljudi prijavljen na USKOK i policiju, pola Grada je 
na policiji, svi upiru prstom na jednu možda dvije osobe za koje misle da su za to odgovorne, 
a štetu snose svi ostali, svi koji se potpisuju na priopćenja zajedno s nekim ljudima za koje se 
vidi da su podnijeli prijave. Pozvao je da se te ljude izolira, neka ostanu sami u svojoj pakosti, 
a svi ostali da se bave Gradom Vrbovcem.  
 
Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnik  
Zamjenik gradonačelnika odgovorio je da ima i drugih u Vijeću koji su u mandatu duže od 
njega. Iznio je da možda ima relevantnih čimbenika koji bi na postavljeno pitanje mogli dati 
odgovor. Nadalje je iznio da se može uputiti dopis Komunalcu Vrbovec d.o.o. obzirom da oni 
znaju više o tome. Također je iznio da možda postoji pravovaljani dokument u Komunalcu 
Vrbovec d.o.o. te kada se dobije odgovor, isti se može dostaviti vijećniku. Iznio je da mu je 
teško dati točan odgovor na postavljeno pitanje jer nema informacije o tome.  
 
Stjepan Fotović – vijećnik Laburista  
Vijećnik je iznio da je postavio pitanje zamjeniku gradonačelnika jer vijećnik vijećniku ne 
može postaviti pitanje.  
 
Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika 
Zamjenik gradonačelnika iznio je da se pitanje može uputiti Komunalcu Vrbovec.  
 
Stjepan Fotović – vijećnik Laburista  
Vijećnik je prihvatio da se uputi pitanje Komunalcu Vrbovec.  
 
 
 



 
IV DRAŽEN SUDINEC – REFORMISTI  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Vijećnik je po prvom pitanju iznio da postoji 
snimka na Facebooku koju je on napravio vezano za odvojeni otpad odnosno papir i plastiku, 
a iz koje se vidi da je sav otpad izmiješan. Iznio je da ljudi čak i peru plastiku prije nego što je 
bace te se prikupljanjem ista miješa s drugim otpadom i na deponiju je djelatnik Komunalca 
Vrbovec ponovno odvaja. Vijećnika zanima da li gradonačelnik smatra da je cijena koja se 
sada plaća adekvatna za uslugu koju nudi Komunalac Vrbovec. Drugo pitanje vezano je za 
Ulicu Ivana Gorana Kovačića, iznio je da su građani prilično revoltirani zbog stanje navedene 
prometnice. Vijećnika zanima da li je nešto poduzeto vezano za investitore i hoće li navedena 
ulica uskoro biti sanirana. Iznio je da misli na asfalt, a ne navoz kamena.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je održan zadnji sastanak jučer ujutro u 
uredu gradonačelnika s izvođačima radova, a jedna od glavni tema je bila Ulica Ivana Gorana 
Kovačića. Grad je s njima pregovarao oko konačnog asfaltiranja navedene ulice. Isti su 
obećali da će do ljeta to asfaltirati. Gradonačelnik je obrazložio da Grad pokušava na sve 
načine to isposlovati, a ne zna da li će isto biti izvršeno do ljeta, nada se. Po prvom pitanju je 
odgovorio da je na sjednici nazočna predstavnica Komunalca Vrbovec te da ona može 
odgovoriti na pitanje.  
 
Jasna Cvok – voditeljica OJ sakupljanje i deponiranje otpada Komunalca Vrbovec d.o.o.  
Voditeljica OJ sakupljanje i deponiranje otpada Komunalca Vrbovec d.o.o. odgovorila je da je 
ona danas službeno u funkciji zamjene direktora Komunalca Vrbovec d.o.o. koji je na 
službenom putu i to da podese Izvješće za 2018. godinu. Zamolila je da sva pitanja koje 
vijećnici postave, a ne odnosi se na navedeno Izvješće, da se podnesu pismenim putem kako 
bi dobili pismeni odgovor. Iznijela je da nema ovlasti da odgovori na predmetno pitanje.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da će se uputiti pitanje Komunalcu Vrbovec d.o.o.  
 
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista 
Vijećnik je iznio da nije zadovoljan odgovorom vezanom uz cijenu odvojenog prikupljanja 
otpada, pretpostavlja da gradonačelnik nije znao za situaciju vezano za taj problem na 
Beljavinama. Potom je iznio da postoje fotografije zamjenika gradonačelnika Ivice Strnščaka i 
Roberta Đuranca zajedno s gospodinom Ponošom blizu hrpe odvojenog otpada te smatra da 
oni znaju što se tamo događa. Potom je iznio da je to objavio Radio Vrbovec. Smatra da ima 
puno problema vezano uz dogovore HNS-a s Fondom za zaštitu okoliša, a pretpostavlja da 
gradonačelnik o tome ne zna ništa. Smatra da se gradonačelnik trebao izjasniti da li se slaže s 
cijenom za pruženu uslugu obzirom da je on imenovao Upravu Komunalca Vrbovec. Iznio je 
da se posao ne odrađuje, a da je dobit izuzetno velika. Podsjetio je da je Komunalac Vrbovec 
prikazao po 700.000,00 kuna dobiti, a sada nema novaca da bi odvojeno prikupljao plastiku i 
papir. Zamolio je gradonačelnika za kratki komentar.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da će biti dostavljen pismeni odgovor.  
 



V VJEKOSLAV SMOLEC – SDP  
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Iznio je da je u Poljanskom Lugu jedna 
županijska cesta koja se proteže od čvora Prilesje u Poljanski Lug do crkve, a koji dio je 
obnovljen od strane prethodne vlasti. Nadalje je iznio da je preostao jedan dio koji ide prema 
poslovnoj zoni odnosno prema farmi, a koji je ostao neobnovljen. Navedeni dio ceste je 
izložen najviše kamionskom prijevozu koji ide prema farmi te je isti jako devastiran. Nadalje 
je iznio da na raskrižju postoji i jedan krater gdje je postavljen i znak opasnosti. Smatra da bi 
vrlo lako netko tamo mogao nastradati. Zamolio je gradonačelnika da ako nije u mogućnosti 
da se do kraja sanira navedena cesta, da se sanira navedena rupa.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Iznio je da za navedenu rupu zna već od prošle godine te je ista nasipavana. Potom je iznio 
da je ostao neugodno iznenađen kada je prije tjedan dana bio u Poljanskom Lugu i vidio da je 
tamo još uvijek ta rupa. Gradonačelnik ne zna gdje je problem da Županijske ceste već 
godinu dana ne mogu sanirati predmetu rupu, smatra da je ista vrlo opasna. Zatim je iznio da 
se ponovno tražilo od Županijskih cesta da to saniraju. Gradonačelnik apelira i na vijećnika 
Damira Tomljenovića kao novog člana Uprave Županijske uprave za ceste.  
 
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da gradonačelnik ne mora apelirati na njega.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik se zahvalio vijećniku Tomljenoviću.  
 
 
VI ŠTEFICA FINTIĆ – HDZ  
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je uz javnu rasvjetu. 
Vijećnicu zanima tko sada održava javnu rasvjetu jer u Lonjici ima problema, dva mjeseca se 
traži da se u Donjoj ulici promijene određene žarulje. Po drugom pitanju vijećnica je iznijela 
da je Mjesni odbor Lonjica predao Zamolbu odnosno inicijativu za otvaranje osmogodišnje 
škole u Lonjici tj. provođenje predmetne nastave od petog do osmog razreda. Nadalje je 
iznijela da je gradonačelnik prije odgovorio kako je proslijeđena inicijativa ravnateljici II. 
osnovne škole. Vijećnicu zanima da li je ravnateljica odgovorila i kakav je odgovor po 
predmetnoj inicijativi.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da je to pod održavanjem LED Elektronike. Nadalje je iznio da oni 
uredno sve održavaju jedno vrijeme pa malo zakažu. Nadalje je objasnio da kada LED 
Elektronika zakaže, onda im se ne isplati rata te oni zovu za plaćanje. Kada oni zovu za 
plaćanje odgovori im se da nisu zamijenili lampe te oni tada to i učine. Gradonačelnik se 
zahvalio vijećnici na pitanju te iznio da se od danas stopira isplata prema LED Elektronici dok 
ne počnu ponovno ispunjavati svoje obveze iz ugovora. Objasnio je da oni imaju problema s 
čovjekom koji ovdje za njih održava rasvjetu. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio 
da će se u utorak održati sastanak vezano uz tu tematiku. Gradonačelnik je također izvijestio 
da se od strane Ministarstva radi nova mreža škola te iznio da ga neke odredbe plaše jer bi 
mogle dovesti do ukidanja škola po manjim mjestima. Smatra da imaju svi razloga za 
zabrinutost zbog škola u malim mjestima.  



Vijećnica je zadovoljna odgovorima.  
 
 
VII MARTINA PETRAK – SDP  
Vijećnica je postavila jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnicu zanima kakva je situacija s EU 
fondovima u Gradu i da li se planiraju neki novi projekti. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da Grad za sada može biti zadovoljan jer je dobiven najveći 
projekt i to izgradnja dječjeg vrtića u Vrbovcu.  Vezano za nove projekte odgovorio je da je 
pred Gradom novo razdoblje i to 2021. – 2025. te priprema za nove projekte u tom 
razdoblju. Potom je iznio da je bio u Zagrebačkoj županiji na sastanku gdje je predstavljen 
razvojni sporazum kojeg će Zagrebačka županija potpisati sa Sisačko-moslavačkom 
županijom, Karlovačkom županijom i dijelom Ličko-senjske županije. Potom je obrazložio da 
oni projekti koji uđu u taj razvojni sporazum, financirat će se u iznosu od 100 %. 
Gradonačelnik je iznio da je na tom sastanku saznao kako je rok za dostavu projekata Grada 
Vrbovca u Županiju 3,5 dana te je on produžen za još 2,5 dana odnosno iznosi ukupno tjedan 
dana. Gradonačelnik je iznio da se Razvojna agencija Grada Vrbovca potrudila zajedno s 
cijelom Gradskom upravom te je prijavljen projekt sanacije Patačića i pretvaranje njega u  
centar izvrsnosti za hranu. Gradonačelnik je objasnio da svi ti projekti moraju biti od 
regionalnog značaja te smatra da je hrana i manifestacija „Kaj su jeli“ nešto na temelju čega 
bi Vrbovec mogao bazirati svoju regionalnu prepoznatljivost. Nadalje je iznio da su prijavljeni 
i zona za izgradnju cesta, poljoprivredni inkubatora, kulturni centar kao i neki drugi projekti. 
Gradonačelnik se nada da će barem dva projekta biti prihvaćena. Gradonačelnik je nadalje 
izvijestio da je projekt reciklažnog dvorišta u fazi raspisivanja javne nabave, dok je javna 
nabava raspisana za energetsku obnovu Gradskog stadiona, a kruna svega je izgradnja 
dječjeg vrtića za koji se očekuje da će se javna nabava raspisati za 1 – 1,5 mjesec.  
 
Vijećnica je zadovoljna odgovorom.  
 
 
VIII IVAN SVEČNJAK – SDP  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na Gradečku ulicu i 
nogostup koji se tamo gradi. Vijećnik je iznio da je na stranicama Grada objavljen Prijedlog 
Rebalansa Proračuna te je iz njega vidljivo da se još povećava cijena izgradnje nogostupa koja 
je već i sada visoka. Vijećnika zanima kakvo je rješenje toga. Drugo pitanje vezano je uz 
problematiku vrana. Iznio je kako zna da su one zaštićene i zanima ga da li se nadzire kakvo 
rješenje predmetnog problema.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da radovi na nogostupu u Gradečkoj ulici 
napreduju dobro, izvođači radova su se izjasnili da će radovi biti gotovi do Dana Grada. 
Potom je iznio da je na stranicama Grada objavljen Prijedlog Rebalansa Proračuna u kojem 
stoji da su još malo povećana sredstva za Gradečku ulicu. Gradonačelnik je obrazložio da je 
do toga došlo obzirom da su se cijene materijala i radova podigle. Potom je iznio da je taj 
projekt rađen za vrijeme bivšeg gradonačelnika i da ga ljuti što je predviđeno da nogostup 
ide cik-cak što mu nije baš jasno. Gradonačelnik je iznio da svi projekti koji se sada rade 



nemaju predviđen prelazak nogostupa s jedne na drugu stranu kao dosadašnji projekti. 
Gradonačelnik je izvijestio da će troškovi gradnje tog projekta biti uvećani za oko 10 %, a što 
će se znati kada on završi. Objasnio je da projektom nije predviđena izrada slivnika odnosno 
stavka nije predviđena Troškovnikom. Iznio je da je veliki problem katastar vodova u 
Vrbovcu, pogotovo plina i vode koji ne postoji ili nije točan zbog čega dolazi do velikih 
problema na terenu i povećanja troškova. Gradonačelnik se nada da će cijeli projekt biti 
gotov do Dana Grada. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je to problem koji ga 
brine, vrane su preuzele park, ljudi koji žive u blizini parka prigovaraju iz očaja i žele da se 
nešto poduzme. Također je iznio problem vrana koji se manifestira i kod dječjeg igrališta. 
Gradonačelnik je iznio da se već dvije godine rješava problem vrana te se ispostavilo da sokol 
nikada još nije bio u Vrbovcu. Potom je iznio da je to jedan primjer o kojem se puno pričalo 
za vrijeme bivše vlasti, ali se vrlo malo napravilo. Gradonačelnik je iznio da je sokol bio prije 
tjedan dana, sokolar je objasnio da se to ne može riješiti od jednom i da sokol treba biti 
prisutan godinu dana kako bi ga se vrane splašile i preselile. Gradonačelnik je iznio da će se 
probati sa sokolom te će se vidjeti hoće li to biti uspješno ili ne.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
 
IX DEJAN JAIĆ – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI  
Vijećnik je postavio dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje je vezano za aktualnu temu 
otpada te je podsjetio gradonačelnika da je upravo Stranka rada i solidarnosti u dvanaestom 
mjesecu prošle godine održala konferenciju ispred Beljavina kako bi ukazala na odluku koja 
je bila donesena o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta, a gdje se imalo saznanja da bi 
se trebao otpad iz Sv. I. Zeline koje se odlagalište zatvara s 01.01., preusmjeriti u Andrilovec 
odnosno Grad Dugo Selo. Potom je iznio da su također imali saznanje da se to neće dogoditi 
nego će to biti usmjereno prema Beljavinama. Iznio je kako mu je želja da ga pita kada su oni 
imali informacije da li je gradonačelnik o tome razgovarao s gradonačelnikom Sv. I. Zeline 
Košćecom i s direktorom Fonda. Iznio je kako je gradonačelnik drugi dan izašao s 
očitovanjem iako na press konferenciji niti u jednom trenutku se nije išlo prema 
gradonačelniku s nekakvim namjerama da on želi smeće u Beljavinama. Htjelo se da 
gradonačelnik to ispita. Vijećnik smatra da se gradonačelnik nekorektno ponio i rekao da će 
se pitati dečke bandićevce koji će to moći objasniti kada dođe vrijeme i reći nešto o smeću. 
Vijećnik je iznio da je vrijeme došlo jer je došlo pismo od Fonda. Vijećnika zanima da li 
gradonačelnik zna da za dvije godine kao što je rekao njegov kolega gradonačelnik Dugog 
Sela koji je jučer dao izjavu na Radio Martinu, ima i snimku koju može dati da gradonačelnik 
čuje, te rekao da će smeće iz Andrilovca završiti na Beljavinama. Iznio je da je Stranka rada i 
solidarnosti prva rekla za taj problem koji se i događa. Iznio je kako gradonačelnik govori da 
su oni protiv toga, da to ima veze s njihovim šefom, odnosno okreće priču. Drugo pitanje 
vezano je za Mjesni odbor Cerik Marenić. Iznio je da je isti zatražio prošle godine u drugom 
mjesecu 2018. da se 17 lampi postavi i to kada je Grad tražio putem e-maila te su oni to i 
dostavili. Izvijestio je kako su oni dobili jednu lampu i to u ulici gdje žive dvije osobe. Nadalje 
je iznio da je ta lampa otuđena i rečeno je od strane osobe koja održava javnu rasvjetu da je 
nalogodavac Denis Kralj zbog toga što tamo ima blizu vikendicu Ivan Cvok. Vijećnika zanima 
da li je to istina, zašto se gradonačelnik nije htio javiti na telefon da ga se to pita, da li je to 
istina, da se prijavi policiji otuđenje lampe. Iznio je da se niti gosp. Belošević nije javljao, a to 



je bila prilika da se sazna. Vijećnik je iznio da je pitanje od predsjednika M.O. što je s 
lampama u M.O. Cerik Marenić.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je izrazio čuđenje što je vijećnik toliko informiran o smeću, prvi su saznali za 
problem zelinskog smeća i da bi trebalo ono doći u Vrbovec. Priznao je da vijećnik zna više od 
njega jer je vijećnikova stranka dio Vlade i čestita koliko je njegova stranka organizirana da 
spuštaju te informacije prema dolje. Iznio je da to SDP nikada nije imao i da oni nikada nisu 
imali informaciju o tome što se gore događa. Iznio je da vijećnik nema informaciju o tome 
kada je bio na Beljavinama. Gradonačelnik je iznio kako je vijećnik rekao da je bio u 12. 
mjesecu, a u stvari bio je 05. 02. Gradonačelnik je iznio da je to provjerio te da je danas  
vijećnik Fašaić slike stavio na Facebook grupu Vrbovec Grade moj gdje se vidi da je to bilo 
05.02. Nadalje je iznio kako je vijećnik rekao da ima informaciju da je gradonačelnik 
pregovarao s predstavnicima Svetog Ivana Zeline. Gradonačelnik je odgovorio da on nikada 
nije pregovarao te da je tek nakon one njihove presice zvao gradonačelnika Zeline i pitao ga 
zašto ga o tome nije obavijestio i zašto on o tome nije pričao s njim. Gradonačelnik je nadalje 
iznio da je to zapravo sve rekao na sastanku koji je predsjednik Vijeća organizirao s 
vijećnicima prije otprilike dva mjeseca. Gradonačelnik je iznio da je tamo tek prvi puta rekao 
da se oko smeća sa Zelinom čuo nakon presice vijećnika. Iznio je da ga jako vrijeđa ono što je 
tamo rečeno da je gradonačelnik nešto dogovarao po Ljubekovom Gaju i sa Zelinom. Iznio je 
da nikada nije bio s njima tamo. Potom je iznio da su se on i gradonačelnik Zeline posvađali u 
Skupštini u Vodovodu i odvodnji Zagrebačke županije oko imenovanja Nadzornog odbora iz 
Zeline i Vrbovca i od onda je komunikacija slaba. Iznio je da s gradonačelnikom Zeline nikada 
nije bio niti na kavi niti bilogdje osim na nekim druženjima poslovnim u Županiji. 
Gradonačelnik je iznio da je puno priče oko tog smeća, a vidi se kako su svi protiv toga i nije 
mu jasno zašto se onda toliko o tome priča. Gradonačelnik je iznio da će uskoro sukladno 
traženju biti tematska sjednicu o smeću. Nadalje je iznio kako o smeću treba govoriti jer je 
opasnost realna. Gradonačelnik je iznio da mu je objašnjeno da ne može Zelina, Dugo Selo 
niti bilo tko treći dovesti smeće u Vrbovec mimo volje Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Iznio 
je da prema tome 17 vijećnika je onih koji odlučuju i nitko ih ne može preglasati. Potom je 
iznio da postoji još jedan problem za koji moli da ga vijećnici imaju na umu. Iznio je da mu to  
nitko nije direktno rekao, ali između redaka mu se čini odlije li Vrbovec smeće iz Zeline, da 
neće dobiti više niti kune iz Fonda. Gradonačelnik je zamolio vijećnike, apelira na vijećnike 
HDZ-a jer je njihov ministar, da osiguraju da projekti iz Vrbovca ne budu tamo zaštopani. 
Iznio je da je prvi projekt sanacija odlagališta na Beljavinama koja je potpisana još 2004. 
godine u vrijednosti od 30.000.000,00 kuna, tri puta je ugovor produživan, sada se došlo do 
situacije da se taj ugovor treba ponovno produžiti jer je istekao i on je na potpisu u Fondu. 
Gradonačelnik je zamolio vijećnike HDZ-a i Milan Bandić 365 da urgiraju kod svog ministra i 
da Vrbovec dobije produžetak ugovora za sanaciju Beljavina neovisno o tome što će 
odgovoriti Zelini. Također je rekao da će javno na Vijeću zahvaliti vijećnicima HDZ-a ako se taj 
ugovor potpiše. Po drugom pitanju odgovorio je vijećniku da mu nije jasno kako to ima 
srama pitati. 
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća odgovorio je gradonačelniku da je vijećnik postavio pitanje te ga uputio da 
mu odgovori.  
 



Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je iznio da će odgovoriti. Iznio je da je Grad imao plan i da su mjesni odbori 
prijavili svoje želje te su on i komunalna redara obišli automobilom cijeli popis i obzirom da 
je lampa bilo malo, gledalo se gdje su najveći problemi i gdje bi ih trebalo postaviti. Potom je 
iznio da je odjedanput dobio informaciju da je lampa postavljena ispred kleti obitelji Cvok. 
Iznio je kako je on na to poludio i pitao tko je dao nalog da se tu postavi ta lampa. Iznio je 
kako je on postao gradonačelnik upravo da se lampe više ne bi postavile pred kletima 
vrbovečkih moćnika. Potom je iznio da je tu bilo nazivanja od tadašnjeg predsjednika Vijeća 
da se to ne skida. Gradonačelnik je iznio da je tako lampa ostala i da je tu on sam sebe 
pregazio zbog lampe. Potom je iznio kako je u drugom mjesecu došao čovjek s Grede koji je 
objašnjavao da njegovo dijete ide doma iz škole po mraku, živi tamo uz asfaltnu bazu na 
Gredi, prema Pirakovcu i ide par sto metara po tami. Gradonačelnik je iznio da nije dvojio 
uzeti lampu iz gorica i stavit ju tamo gdje je potrebna. Iznio je da je također bila velika akcija 
ove godine na Vinišću gdje se otkrilo više lampi koje su bile priključene na javnu rasvjetu, a 
da ih Grad nije postavio. Gradonačelnik je iznio da je naredio da se te lampe skinu. Nadalje je 
iznio da ima na Vinišću par obitelji s djecom i njima su stavljene lampe, ali nisu stavljene pred 
kleti. Objasnio je da su se ljudi ilegalno priključili te se to skinulo i otkopčalo jer reda mora 
biti. Poručio je vijećniku da zaboravi na takvo ponašanje da će on nekoga zvati i da se lampe 
budu postavljale po goricama samo zbog toga što je tamo nekakav prijatelj ili član stranke. 
Gradonačelnik je iznio kako je jedanput tu pokleknuo upravo na vijećnikov zahtjev i toga se 
jako srami te mu je drago ima novu većinu u Vijeću i novog predsjednika Vijeća koji ga nikada 
ne zove za takve stvari za kakve ga je vijećnik zvao.   
 
Dejan Jaić – vijećnik Stranke rada i solidarnosti   
Vijećnik je iznio kako mu je drago da možda gradonačelnik nije bio u Ljubekovom Gaju ili 
Europi, ali netko kome je on bio direktan šef je bio tamo pa se razgovaralo i nakon 
gradonačelnikove izjave na Radiju. Iznio je kako je poslije direktor Komunalca rekao i da se 
neslužbeno razgovarao. Smatra da gradonačelnik to mora znati kada to dođe da može biti 
vjerodostojan. Po drugom odgovoru vijećnik je iznio da je postavio pitanje što će 
gradonačelnik učiniti i Mjesnom odboru Cerik – Marenić. Vijećnik smatra da očito ništa. 
Poručio je gradonačelniku da se preveze jednu večer pa da vidi malo Cerik – Marenić jer mu 
očito taj mjesni odbor nije zanimljiv. Iznio je kako je i danas jedan gospodin rekao da je 
sedam ili osam puta zvao u Grad i da ne može dobiti nikoga, a on kao poljoprivredni 
proizvođač ne može jednostavno hodati po Gradskoj upravi 150 puta. Smatra da je to 
problem djelovanja.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio vijećniku da u njegovom priopćenju piše kako je gradonačelnik 
bio u Ljubekovom Gaju i tamo pregovarao i jeo. Gradonačelnik je odgovorio da tamo nije bio 
niti pregovarao s nikim iz Zeline. Gradonačelnik je iznio da ne zna da li je bio netko drugi te 
da je on direktor Komunalca, smatra da bi mu bilo u interesu to jer bi imao prihod. Iznio da 
niti direktor Komunalca ne može odlučiti o tome jer on ima Skupštinu i Vijeće koje odlučuje i 
koje donosi tu odluku. Smatra da je bezobrazno reći za gradonačelnika da je negdje bio gdje 
nije. Iznio je kako je on bio nekada u opoziciji i da nikada nije iznosio dezinformacije da je 
bivši gradonačelnik Bregović bio negdje i zašto je tamo bio.    
 
 



Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da će vijećnik Stjepan Grošanić biti posljednji vijećnik koji će danas 
u Aktualnom satu postaviti pitanje, obzirom da Aktualni sat traje sat vremena.  
 
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio da to nije istina.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da je to kršenje Poslovnika.  
  
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća odgovorio je da Aktualni sat traje sat vremena i svi koji su se javili, a nisu 
imali prilike postaviti pitanje, biti će prvi na slijedećoj redovnoj sjednici.  
 
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je iznio kako to nije istina, svi su uvijek imali pravo postaviti pitanje.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik se pozvao na članak 87. Poslovnika stavak 3. koji kaže da se pitanja postavljaju u 
pravilu tijekom jednog sata što ovisi o broju pitanja odnosno odgovora na isto. Iznio je da to 
znači da trajanje Aktualnog sata ovisi o broju pitanja, a u pravilu traje jedan sat. Ako je manje 
pitanja, traje manje od jednog sata.  
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da će podsjetiti vijećnika na članak 86. Poslovnika koji kaže da se 
na svakoj redovnoj sjednici Vijeća, u pravilu nakon utvrđivanja Dnevnog reda, a prije prelaska 
na prvu točku Dnevnog reda, određuje vrijeme u kojem vijećnici mogu postavljati vijećnička 
pitanja gradonačelniku, zamjenicima. Iznio je kako je on vrijeme odredio te da tu staje svaka 
priča.   
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je odgovorio predsjedniku Vijeća da članak 87. Poslovnika podrobnije definira koliko 
traje Aktualni sat.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio vijećniku da onda nema potrebe za člankom 86. Poslovnika.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je odgovorio gradonačelniku da članak 87. definira članak 86. Poslovnika.  
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da će razmotriti izneseno.  
 
 
X STJEPAN GROŠANIĆ – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI  
Vijećnik je iznio da je dobio jedno dugačko pismo koje ne bi htio čitati već bi postavio dva 
pitanja koja su mu dostavljena za gradonačelnika. Iznio je kako on nikoga ne osuđuje niti 



vrijeđa niti omalovažava te bi samo volio dobiti odgovore na pitanja. Po prvom pitanju iznio 
je kako piše da je čudno da na dva natječaja ispod 500.000,00 kuna firma Maros dobije od 
Grada posao za obnovu Nerezina, ali je čudno i to da obnovu stana gradonačelnika radi ista 
firma u isto vrijeme. Iznio je da ne zna da li je to pitanje ili konstatacija, ali je zamolio 
gradonačelnika neka odgovori i neka se očituje. Drugo pitanje vezano je za firmu Parona koja 
je bila jeftinija za 500.000,00 kuna za prijevoz školske djece, ali je dogovor da se lova okrene 
preko Čazmatransa za tih 500.000,00 kuna za prijevoz djece, a da se Paroni ne da posao već 
da to mora činiti Čazmatrans za 500.000,00 kuna više. Vijećnik je iznio da ne zna što je tu 
istina, a što ne te je zamolio gradonačelnika da to pojasni.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da živi na Trgu Petra Zrinskog 15 te da je to već pričao na ovom 
Vijeću, kada se uđe u zgradu smrdi po govnima, njegova supruga nikada nije bila u podrumu 
zgrade jer se boji ući unutra, to je stanje te zgrade u kojoj on živi. Iznio je kako ne zna koliko 
vijećnika ima dom da živi na drvenim gredama. Vjeruje da svi imaju dom i nekakvu betonsku 
deku na kojoj žive, a on živi u staroj zgradi gdje su drvene grede. Iznio je kako je bilo priče da 
je to nekakav luksuz. Iznio je da su za taj stan koji su kupili 2011. godine, podigli kredit na 20 
godina kojeg plaćaju. Iznio je kako se u njegovoj zgradi pojavi problem prije 3-4 godine i duže 
jer je prokišnjavao krov. Iznio je kako su tada stanari odlučili prodati tavan i ponudili su da ga 
netko od stanara kupi. Smatra da je cijena na kraju bila dosta povoljna te su se on i supruga 
odlučili ponovno zadužiti, digli su kredit i kupili su i taj tavan. Iznio je kako su tavan kupili 
otprilike 3 godine prije nego što je on postao gradonačelnik te je isto kupljen kreditom kojeg 
on i supruga plaćaju. Iznio je da je nakon kupnje trajalo neko vrijeme dok se stanari nisu 
dogovorili i našli izvođača koji je radio krov. Nadalje je iznio kako se napokon prošle godine 
dogovorilo tko će biti izvođač i krenulo se s radovima na krovu. Gradonačelnik je iznio da je 
njegova supruga ponovno podigla kredit i da su se ponovno zadužili da bi platiti svoj dio u 
tom krovu, kupili su krovne prozore i započeli s radovima. Iznio je kako je to možda njegova 
mala sramota što su mislili da će to srediti i da će se taj stan danas iznajmljivati. Iznio je kako 
se izvana može vidjeti da je na krovu veliki zeleni najlon, smatra to svojom sramotom jer još 
uvijek nisu sredili taj prozor. Gradonačelnik je iznio da mu je netko sređivao kao što vijećnik 
insinuira (prekinuo ga vijećnik Stjepan Grošanić).  
  
Stjepan Grošanić – vijećnik Stranke rada i solidarnosti  
Vijećnik je prekinuo gradonačelnika i odgovorio mu da on ne insinuira.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio vijećniku da je on to pitao. Iznio je da mu je netko taj prostor 
uređivao za badava, da bi taj prostor već odavno bio sređen, a ne bi imao tu sramotu. 
Nadalje je iznio kako je jedan dan bio u Citosu na kebabu i da su tamo stavljene velike slike 
Vrbovca na kojima se na tri mjesta vidi ta njegova cerada odnosno sramota i vidi se da tamo 
postoji netko što nešto radi na krovu i da to nije uspio završiti. Iznio je kako se radi polako, 
tavane nema još niti zidove, vode tamo nema, nema ničega. Iznio je da se i ne radi jer su 
mislili da mogu više nego što mogu i možda su se malo preračunali. Iznio je da je neke male 
radove radio Maros, koliko su imali novca da plate. Gradonačelnik je iznio da su projekt 
energetske obnove I. OŠ Vrbovec dobili poduzetnici iz Vrbovca, njih 6-7 firma je radilo na I. 
OŠ. Iznio je da je također u planu na kraju prošle godine bilo da će se urediti ured za 
Turističku zajednicu i tražilo se da to uređuje netko iz Vrbovca, ali nitko nije mogao, sve firme 



su odbile i nikoga to nije zanimalo. Iznio je kako on uvijek sve što radi daje ljudima iz Vrbovca 
i da je nemoguće da on uzme izvođača iz Vrbovca koji nije radio za Grad. Po drugom pitanju 
odgovorio je da se ovih dana pripremaju papir kako bi se potpisao ugovor s Paronom i da će 
ona voziti vrbovečku djecu slijedećih 1,5 godinu. Iznio je kako ne bi proširivao taj odgovor te 
da je javnu nabavu vodio gospodin Lujić. Iznio je kako je cijelo vrijeme gospodinu Lujiću 
govorio da radi sve po zakonu te je to sve što je on njemu rekao u slučaju Čazmatransa i 
Parone.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.  
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je da time zaključuje Aktualni sat.  
 
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik se obratio predsjedniku Vijeća i iznio da krši Poslovnik. Iznio je kako će se to sada 
izmijeniti, smatra da ima dovoljno ruku u zraku da će podržati promjenu Poslovnika. Iznio je 
da se on sada javio za riječ jer je samo jednom to bilo u prošlom mandatu kada je 
gradonačelnik Grada Vrbovca bio HDZ-ov Vladimir Bregović, može se i njemu dati riječ pa 
neka on potvrdi ili ne.  
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća odgovorio je vijećniku da mora navesti članak Poslovnika koji se krši. 
 
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je odgovorio predsjedniku Vijeća da on krši Poslovnik, da Aktualni sat traje sat 
vremena. Iznio je kako je predsjednik Vijeća dao gradonačelniku da govori više od pet minuta 
čime ga je prekršio. Nadalje je iznio kako je predsjednik Vijeća rekao da će Aktualni sat trajati 
do 20.19 sati, a sada je 20.26 sati. Iznio je da ako će se držati pravila, da će se onda Aktualni 
sat prekinuti usred minute. Iznio je kako će mu predsjednik Vijeća sada dati da završi jer je 
ovo silovanje demokracije. Iznio je kako se to dogodilo samo jedanput u mandatu bivšeg 
gradonačelnika Bregovića kada je on bio vijećnik, a predsjedavajući Vijećem bio je gospodin 
Fašaić te je on primijenio istu taktiku i iščupao sadašnjem aktualnom gradonačelniku papire 
iz ruku. Vijećnik je iznio da je on tada prvi napustio sjednicu Vijeća. Iznio je kako je to bila 
slična situacija i sada se ponavlja ista stvar. Iznio je kako on u takvim igrama ne želi 
sudjelovati, svaki vijećnik ima u Aktualnom satu pravo govoriti. Iznio je da će njegov prijedlog 
kod promjene Poslovnika biti da se dopusti svim onima koji se jave u Aktualnom satu da žele 
govoriti, da govore. Nada se da će imati devet ruku za to jer je to demokratično.  
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća odgovorio je vijećniku da nije naveo članak Poslovnika koji je prekršen. 
Potom ga je upozorio da mora isto malo paziti na vokabular. Predsjednik Vijeća iznio je da se 
drži aktualnog Poslovnika.  
 
(Razvila se međusobna rasprava između vijećnika Stjepana Tvorića i predsjednika Vijeća.) 
 
 
 



Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća odgovorio je da se drži aktualnog Poslovnika te da svi koji se sada bune na 
ovu mjeru odnosno na određivanje da Aktualni sat traje jedan sat, su bili glavni kritičari 
prošle sjednice i Aktualnog sata koji se pretvorio u aktualni dvosat. Iznio je da je demokracija 
to što će svi vijećnici koji su večeras prijavljeni za Aktualni sat, a nisu uspjeli postaviti pitanje, 
biti prvi u Aktualnom satu koji će se održati na slijedećoj sjednici.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je zatražio stanku od 10 minuta u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSU-a.  
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća odredio je stanku u trajanju od 10 minuta.  
 

(Stanka – 10 minuta.) 
 

Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je obrazložio da je tražena stanka kako bi se Kluba vijećnika HDZ-a i HSU-a  
dogovorio što će i kako dalje. Smatraju da se radi o kršenju Poslovnika, uzimanju i 
smanjivanju demokracije što vladajuća većina čini od početka mandata. Iznio je da se 
smanjuju neke stečene slobode i vrijednosti. Predlažu predsjedniku Vijeća kao 
predsjedavajućem da svi prijavljeni postave pitanja i dobiju odgovore, a ukoliko se to ne 
dogodi, vijećnici Kluba više ne mogu nastaviti sudjelovati na ovoj sjednici.  
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Predsjednik Vijeća iznio je kako je vidljivo iz konzultacija s vijećnicima da će biti dosta tema 
za točku broj 16. Dnevnog reda gdje se mogu predlagati izmjene Poslovnika i nova pravila. 
Iznio je da će nastaviti Aktualni sat te da ima još pet prijavljeni vijećnika. Zamolio je sve one 
kritičare s prošle sjednice Vijeća kada je Aktualni sat trajao dva sata i kada su govorili o tome 
da je to Aktualni sat zato što traje sat vremena, a ne dva sata, da imaju na umu to što su sada 
rekli i zahtijevali da se Aktualni sat produži dok se ne iscrpe sva pitanja vijećnika i dok 
gradonačelnik ne odgovori na sva pitanja. Predsjednik Vijeća konstatirao je da se nastavlja s 
Aktualnim satom.  
 
 
XI MARCELA LEDINSKI MITROV – HSS  
Vijećnica je postavila dva pitanja za gradonačelnika. Po prvom pitanju zanima ju kakvi su 
planovi za uređenje dječjih igrališta na području grada Vrbovca, konkretnije po upitima 
građana za Ulicu Ive Lole Ribara. Po drugom pitanju vijećnicu je zanimalo može li Grad 
utjecati na prometnu sigurnost po vrbovečkim naseljima radi sigurnosti jer se građani boje za 
sigurnost svoje djece na cesti i nogostupima.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da želja ima puno, ali misli da se puno i radi. 
Vezano za Ulicu Ive Lole Ribara, iznio je da još nije dobio takav zahtjev.   
 
Marcela Ledinski Mitrov – vijećnica HSS- a 
Vijećnica je iznijela kako su građani rekli da tamo ima neka zemlja.  



 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik je odgovorio da nije imao još takav zahtjev, da se to može uvrstiti u plan, ali 
definitivno ne za ovu godinu. Gradonačelnik je iznio da će se ove godine puno raditi u 
Vrbovcu, uredit će se igralište u centru uz vrtić i Dom zdravlja, to će se prijaviti na mjeru LAG-
a. Potom je iznio da ga je više građana presrelo na igralištu i ulici, govorili su mu o igralištima 
koja su u Ivaniću, koja su u okolnim gradovima i o spravama koje klinci tamo imaju, a koje 
Vrbovec nema. Objasnio je da zato odlučilo napraviti jedno reprezentativno igralište u 
Vrbovcu koje će privući klince, s kojim će svi biti zadovoljni. Nadalje je iznio da je igralište u 
JUG-u III u užasnom stanju, tamo se treba uložiti. Iznio je da će se nešto uložiti u JUG I, a u 
planu su još igralište u Brčevcu i Lovrečkoj Varoši. Iznio je da se radi o pet igrališta. Nadalje je 
iznio da su prošle godine počeli radovi na igralištu u Luki koji se ove godine budu i nastavili, 
uređivala su se igrališta u Radničkoj ulici, Celinama, Peskovcu, Lonjici i Banovu. 
Gradonačelnik je iznio da se puno ulaže te se nada da će se to uskoro proširiti i na Ulicu I.L. 
Ribara. Po drugom pitanju iznio je kako se o tome već pričalo na Vijeću. Iznio je kako je baš 
neki dan njegova supruga na semaforu izašla van iz automobila i objašnjavala nekim klincima 
koji su divljali s golfom da ona radi na hitnoj i da je vidjela puno mrtvih ljudi i da ne želi da se 
to zapravo dogodi i njima. Iznio je kako oni nisu baš puno poslušali i čim je bilo zeleno, 
odjurili su dalje automobilom. Iznio je kako je puno divljanja po cestama, Grad radi na tome 
da to zaustavi, naručeno je ove godine više prometnih elaborata. Gradonačelnik je obrazložio 
da kada se nešto rješava na ulicama, da Županijska uprava za ceste prvo zahtjeva da se 
napravi prometni elaborat, da stručnjak izvidi neko rješenje za svaku ulicu i tada da se po 
tome postupi. Iznio je kako točan broj tih elaborata koji su naručeni ne znam napamet, ali 
uvjerava da ih je dosta i nada se da će se ove godine dobar dio ulica napraviti sigurnijim. 
Iznio je kako će Grad svoj dio ispuniti prema Županijskoj upravi za ceste, a dalje je na njima 
da oni naprave svoj dio.  
 
Vijećnica je zadovoljna odgovorima.  
 
 
XII DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju iznio je da se stalno 
spominju nekakve lampe, pa se spominje loš rad poduzeća koje je dobilo posao, spominje se 
da lampe ne svijetle u Lonjici, pa da nema lampi. Vijećnika je iznio da ima Povjerenstvo koje 
je bilo vezano uz projekt i koje je bilo oformljeno, zanima ga što je ono radilo i nikako da se 
dozna što je ono zaključilo. Vijećnika zanima što gradonačelnik može reći, što je to 
Povjerenstvo zaključilo, da li je našlo slabosti ili su pronađene neke dobre strane toga, a kako 
bi vijećnici mogli znati. Iznio je da ne traži pisani odgovor nego želi da mu se to obrazloži. 
Nada se da to gradonačelnik može napraviti već večeras. Vijećnik je ponovno pitao što je 
Povjerenstvo zaključilo, što je njegov zaključak. Iznio je da drugo pitanje proizlazi iz 
gradonačelnikovog obraćanja javnosti. Nije mu jasno kada on kaže da je na vijećnicima HDZ-a 
da osiguraju vrbovečko „ne“ zelinskom smeću. Iznio je kako oni nisu rekli „ne“ jer nije bilo 
sjednice. Potom je iznio da kako je gradonačelnik rekao da „ne“ rezultira posljedicama za 
vrbovečke projekte u Fondu i još je rekao danas u toku sjednice da on ima saznanja o tome, a 
ništa ne zna, a ima saznanja. Vijećnika je iznio da bi on svim srcem htio pomoći da ne dođe 
otpad u Vrbovec, svi zaboravljaju da je zbrinjavanje otpada u Hrvatskoj neadekvatno i da se 
zato trebaju raditi moderni centri koji će sigurno zbrinjavati otpad. Vijećnika zanima da mu 



gradonačelnik kaže koja su to njegova saznanja, gdje ih je dobio, da će biti problema s 
Fondom, jer koliko zna Fond radi po nekakvim pravilima i radi svoje natječaje po tome. 
Također ga zanima kako vijećnici HDZ-a mogu osigurati da se ti projekti ne zaustave.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da nije to da su lampe loše već se neke lampe  
gase. Problem je s tim da se lampe koje su pregorjele ne mijenjaju uvijek na vrijeme. Potom 
je odgovorio da se Povjerenstvo sastalo i donijelo zaključke. Iznio je da je to bilo prije godinu 
i nešto dana te su nađeni dijelovi ugovora koje izvođač radova nije ispostavio. Nadalje je 
iznio kako je u međusobnoj prijepisci dogovoreno da će do predaje lampi u vlasništvo Grada 
Vrbovca ugraditi dio koji nije ugrađen na lampama. Iznio je da se radi o periodu od 7 godina. 
Gradonačelnik je izvijestio da je to sada potpisano i da oni moraju ispoštovani ono što nisu 
napravili. Gradonačelnik je iznio da se također radi na nekakvom centru za upravljanje 
lampama te je dogovoreno da isti moraju prebaciti u Vrbovec čim se za to nađe adekvatni 
prostor. Gradonačelnik je iznio da je bilo puno priča o tim lampama kada je on preuzimao 
vlast, Povjerenstvo je bilo stručno te im se zahvalio na radu. Iznio je kako se Povjerenstvo 
potrudilo i dane su nekakve konkretne primjedbe na ono što je bilo isporučeno. 
Gradonačelnik je iznio kako se radilo na nekim stvarima da se ugovor s LED Elektronikom 
poboljša u korist Grada. Po drugom pitanju i posljedicama u Fondu, gradonačelnik je iznio da 
nije rekao kako ima informaciju nego da je to dojam i misli da će to prouzročiti posljedice. 
Ponovio je da je ministar iz redova HDZ-a, on je nadređen svima u Fondu te je zamolio 
vijećnike HDZ-a da  urgiraju i da ova odluka koja je zajednička jer će biti „ne“ tom smeću, da 
se onda zajednički  nastupi i prema ministarstvu i da se zajednički osigura da projekti koji su 
tamo i prođu. Iznio je da kada se to dogodi, da će doći za govornicu i zahvaliti se pojedinačno 
svakom vijećniku HDZ-a na pomoći.  
 
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik nije zadovoljan odgovorima. Iznio je da je prvo pitanje bilo da li vijećnici mogu dobiti 
zaključke Povjerenstva. Nadalje je iznio da će on zaboraviti za tri minute ono što je 
gradonačelnik rekao. Zatražio je da se pismeno odgovori. Po drugom odgovoru vijećnik je 
poručio gradonačelniku da se zaključci ne donose temeljem dojmova.  Nadalje je iznio da  
Ministarstvo i Fond rade po nekakvim pravilima i po nekakvim natječajima. Duboko sumnja 
da bi se zbog takvih stvari nešto loše moglo dogoditi u Vrbovcu i to zato što se ne prihvaća 
otpad. Smatra da davati takve izjave koje slušaju i čitaju građani, rade jako veliku pomutnju  
jer je smeće vrlo osjetljiva stvar. Smatra da gradonačelnik to radi i priča na temelju svojeg 
dojma, kao što je rekao, a to nije u redu. Zaključno je iznio da će oni kao vijećnici napraviti 
sve ono što mogu da višak otpada ne dođe u Vrbovec.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Iznio je da pokušava stranke izbaciti iz te teme, moli vijećnike HDZ-a da se ne bave politikom 
nego da interveniraju kako se ne bi dogodilo da „ne“ zelinskom smeću ne prouzroči 
posljedice po projekte Vrbovca u Fondu. Iznio je da će im se zahvaliti ako do toga ne dođe. 
Zaključno je iznio da ako Fond odbije produžiti ugovor za Vrbovec, a koji se pet puta 
produživao, držat će ih odgovorima jer nisu pomogli svojem Gradu zbog svojeg ministra.  
 
 
 



  
XIII DAMIR FAŠAIĆ – HDZ  
Vijećnik je postavio prvo pitanje zamjeniku gradonačelnika Ivici Strnščaku, a drugo direktoru 
Gradskih objekata Vrbovec d.o.o. Marku Beloševiću. Vijećnik je iznio da će postaviti pitanje 
vezano uz otpad obzirom da je aktualna tema odlaganje otpada u Vrbovcu. Iznio je kako misli 
da je svima jasno da se HDZ kao stranka iskazao da oni nisu za to da otpad iz Zeline bude 
deponiran u Vrbovcu. Misli da je potpuno nerealan osjećaj gradonačelnika da bi netko 
mogao zaustaviti financiranje projekata iz Vrbovca. Iznio je da je stoga odlučio postaviti 
pitanje zamjeniku gradonačelnika Ivici Strnščaku. Vijećnika zanima da li je nakon svega ovoga 
zamjenik gradonačelnika kontaktirao i razgovarao s direktorom Fonda. Iznio je kako je to 
kolega zamjenika gradonačelnika te se vidjelo da su bili na odlagalištu otpada. Vjeruje da je 
zamjenik gradonačelnika također protiv odlaganja otpada iz Zeline na odlagalištu Beljavine. 
Vijećnika zanima da li zamjenik gradonačelnika ima saznanja ako je razgovarao s direktorom 
Fonda, da bi Fond mogao stopirati neka sufinanciranja kao što govori gradonačelnik. Vijećnik 
je postavio pitanje da li je zamjenik gradonačelnika kontaktirao s direktorom Fonda i da li 
postoji ikakav pritisak s te strane. Drugo pitanje vezano je za Nerezine. Vijećnik je iznio kako 
je vidljivo u Izvješću Gradonačelnika da su značajnija sredstva uložena u održavanje Nerezina, 
oko 600.000,00 kuna te da se i ove godine planira uložiti približno toliko. Vijećnika zanima da 
li je direktor išta poduzeo po EU projektima i financiranju iz EU fondova, da li je on pripremio 
projekt npr. kada je radio u Razvojnoj agenciji mogao je pripremiti projekt Nerezine i obnovu 
Nerezina. Vijećnik je iznio da se o tome govorilo prošle godine, bilo je planirano i u 
Proračunu, ali se nije ostvarilo. Iznio je kako se prošle godine pokušalo dobiti financiranje iz 
EU fondova međutim to nije prošlo. Zanima da ga li je direktor radio na pripremi financiranja 
Nerezina iz EU fondova.  
 
Marko Belošević – direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o.  
Direktor je upitao vijećnika što je bilo konkretno planirano u Proračunu.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je iznio da je prošle godine bilo planirano u Proračunu da će se uređenje Nerezina 
financirati dijelom iz EU fondova kroz socijalni fond, međutim to nije prošlo. Vijećnika zanima 
da li je direktor ove godine išta aplicirao prema fondovima.  
 
Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika  
Vijećnik je odgovorio da HNS Vrbovec nije imao saznanja o otpadu dok to nije došlo u Grad. 
Nakon toga osobno je komunicirao s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i razgovarao je s 
gradonačelnikom Zeline na tu temu. Iznio je da je direktor Fonda za zaštitu okoliša njega 
osobno tražio da će doći u Vrbovec pojasniti stvari ukoliko će to biti potrebno. Iznio je da je 
na temelju dopisa koji je Grad Sveti Ivan Zelina dostavio Fondu za zaštitu okoliša, Fond za 
zaštitu okoliša dao svoje mišljenje, nije dao nikakvu odluku nego je dao svoje mišljenje s 
obzirom da kapacitet Zeline i Dugog Sela ne zadovoljava, da jedino kazeta koja je u Vrbovcu 
je slobodna kako bi se tu mogao deponirati otpad. Potom je iznio da Grad Vrbovec ima svoje 
mišljenje o tome i da on prvo kao građanin Vrbovca ne bi dozvolio da netko sa strane dođe 
nešto raditi u Vrbovec, a da se to ne zna. Iznio je da je postavljeno pitanje i u Fondu, a i u  
dva grada, Sveti Ivan Zelina i Dugo Selo, ukoliko se Gradsko vijeće Vrbovca i sve političke 
strukture slože s tim, da Zelinsko smeće dođe u Vrbovec, ako se donese takva odluka, onda 
će se ići u realizaciju toga. Iznio je kako on sada ne može pričati što bi bilo i da li će neka 



promjena doći, ali s obzirom na situaciju političku u Zelini može samo sumnjati da bi se 
mogao dogoditi pritisak ministra Ćorića iz stranke HDZ-a na Fond za zaštitu okoliša, da 
obustavi neke projekte Vrbovcu, ako te se ne dogodi ovdje. Iznio da bi trebali svi zajedno 
napraviti jedno zajedničko priopćenje i s time vidjeti što će se u budućnosti napraviti.  
 
Marko Belošević – direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o.  
Direktor je odgovorio da Razvojna agencija Grada Vrbovca priprema jedan projekt razmjene 
mladih koji će biti baziran u Nerezinama, ali tek za 2020. godinu. Za ovu godinu više nisu 
moguće razmjene i to je jedino što je u ovom trenutku otvoreno, a što se apliciralo i to u 
suradnji s Kispestom odnosno gradom prijateljem u Mađarskoj. Iznio je kako nažalost ne 
postoje nikakve mjere odnosno EU projekti u ovom trenutku preko kojih bi se mogli 
financirati radovi koji se rade, kao što su bili fasada prošle godine, kreveti, madraci, krečenje 
ili slične stvari koje su bile potrebne u zgradi. Nada se da će od 2021. godine neke stvari biti 
uvrštene, zna da konkretno niti za škole nije bilo ništa u ovom financijskom razdoblju, za 
vrtiće je, a škole si isto nisu mogle financirati nadogradnje i izgradnje osnovnih škola. 
Ponovno je iznio po pitanju odmarališta u Nerezinama da nažalost nema nikakvih mjera 
otvorenih, jedino je to što se priprema razmjena.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a 
Zamolio je za pojašnjenje od zamjenika gradonačelnika, da li je direktor rekao da će biti 
pritisak od ministra Ćorića, da li je on to izjavio.   
 
Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika  
Zamjenik gradonačelnika odgovorio je da je to njegova pretpostavka.  
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a  
Vijećnik je upitao da li je to njegova pretpostavka kao zamjenika gradonačelnika.     
 
Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika  
Zamjenik gradonačelnika odgovorio je da je to osobno njegova pretpostavka.   
 
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a  
Upitao je zamjenika gradonačelnika na čemu je ista bazirana. Iznio je da su to insinuacije, a 
reklo se da se neće govoriti na temelju insinuacija. Iznio je kako oni imaju insinuacije da je 
zamjenik gradonačelnik već bio s direktorom i razgovarao prije. Drugim odgovorom je 
zadovoljan, ali je htio istaknuti da je često oko Nerezina gradonačelnik u prijašnjim 
razdobljima govorio da će se financirati iz EU fondova pa mu je sada žao da se to i ne radi.  
 
 
XIV STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na dječje igralište 
pokraj dječjeg vrtića, postavlja se opravdanost zbog čega su troškovi oko 350.000,00 kuna pa  
je zamolio gradonačelnika da to malo pojasni, zbog čega je to toliko. Iznio je da su po  
društvenim mrežama pisani svakakvi komentari, a gradonačelnik voli biti na Facebooku, te 
smatra da je red da putem Aktualnog sata odgovori na ta pitanja i razjasni eventualno 
nejasnoće ako postoje. Po drugom pitanju vijećnik je iznio da su izgrađeni novi objekti iznad 
pruge, nadvožnjak i nova spojna cesta prema Brčevcu. Zanima ga što je s nogostupima u 



Savskoj cesti i Naselju Stjepana Radića, jer dio ima nogostupa i izgrađena je infrastruktura, 
drugdje nema, a budući da je to u Proračunu za ovu godinu, molim informaciju kada će to biti 
pokrenuto.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je bila rasprava na društvenim mrežama 
zašto je tako skupo. Sin bivšeg gradonačelnika je napisao da je njegov otac za to napravio 
osam do deset igrališta i da je platio ono igralište u JUG-u 35.000,00 kuna. Iznio je kako se 
vidi da je plaćeno 35.000,00 kuna igralište u JUG-u, u raspadu je, ima par sprava. Iznio je da 
su cijene takve kakve jesu, igrališta koštaju, više ljudi je dolazilo, govorili su o igralištima u 
Ivaniću, okolinom gradovima, koja su nešto što u Vrbovcu nema. Iznio je da se ulagalo prošle 
godine puno u igrališta u okolnim selima, ove godine je odlučeno da je red da centar grada 
dobije jedno reprezentativno igralište, nešto što djeca iz drugih gradova Zagrebačke županije 
imaju, a to je tobogan, mala žičara. Iznio je kako to treba vidjeti što drugi imaju i to preseliti 
ovdje. Potom je iznio da to košta, ali da to imaju djeca iz Ivanića, okolnih gradova i zašto to 
onda ne bi imala i djeca iz Vrbovca. Po drugom pitanju odgovorio je da se još uvijek čeka 
građevinska dozvola, obzirom da se ranije pričalo o cijeni nogostupa u Gradečkoj ulici, strah 
ga koliko će koštati ta dva nogostupa u Savskoj cesti i Naselju Stjepana Radića. Iznio je da 
urbanist u Gradu koji je preuzeo projekte kaže da baš nije zadovoljan tim projektima, više 
puta su već pali pri izdavanju građevinske dozvole i zato još uvijek je niti nemaju. Nada se da 
će se uskoro i to promijeniti, a onda će biti na svima da nađu novac kako bi se to počelo 
graditi.  
 
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik  
Odgovorom na prvo pitanje je zadovoljan iz razloga jer je gradonačelnik objasnio zbog čega 
to košta, da igralište bude reprezentativno kakvo treba biti. Na drugo pitanje je samo 
djelomično zadovoljan iz razloga što je već izgrađena nova prometna infrastruktura koja je u 
neku ruku čak i opasna budući da tamo sada prolazi dosta automobila, netko se vozi malo 
brže, netko malo sporije, a na tim dijelovima nema nogostupa. Iznio je kako bi volio da to 
bude jedan od primarnih projekata.   
 
 
XV HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio da u gradovima, selima, 
općinama gdje postoji kružni tok, da se ljudi natječaju koji će kružni tok biti uređeniji, ljepši, 
šareniji, postoji i mjesto za reklamiranje na tim kružnim tokovima, a vrbovečki kružni tok kod 
benzinske pumpe je samo prekriven nekakvom jadnom travom pa ga je ružno vidjeti i iz 
zraka i sa ceste. Vijećnika zanima da li se u Proračunu ili Rebalansu možda može naći 
sredstava da se taj kružni tok, ulaz u Vrbovec od strane Križevaca s kojima se Vrbovec voli  
uspoređivati i natjecati. Zanima ga da li postoji mogućnost da se taj kružni tok uredi.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je odgovorio da je kružni tok u Vrbovcu zapravo ružni tok i da je vijećnik u 
pravu da tu treba nešto riješiti. Iznio je da ne zna da li ove godine ili ne, ne želi obećavati, 
puno previše obećaje, a ne može se sve to ispuniti. Iznio je ako ostane nešto sredstava kada 
se uredi parkiralište u Vrbovcu, da se može urediti kružni tok, ali boji se da to neće biti slučaj.  
 



 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom.  
 
 
Predsjednik Vijeća zaključio je Aktualni sat u 21.12 sati.  
 
 
 

Točka 1. 
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca  

za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine 
 
Gradonačelnik je podnio Izvješće o svom radu za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine. 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić obratio se u 
ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSU-a te iznio da će podržati slijedeće izvješće gradonačelnika 
kada se riješi problem vrana. Vijećnik Dejan Jaić iznio je nadu da će u 2019. godini Vrbovec 
biti bar u jednom segmentu u prvih pet gradova svoje veličine, što do sada nije bio slučaj. 
Izrazio je zadovoljstvo što gradonačelnik redovno podnosi izvješće. Iznio je da su on i kolega 
vijećnik Stjepan Grošanić bili u navedenom razdoblju dio vladajuće većine te su surađivali s 
gradonačelnikom i stoga će podržati predmetno izvješće. Zaključno je iznio da je HDZ-ova 
Vlada s partnerima doprinijela realizaciji programa kojeg je gradonačelnik iznio u izvješću 
obzirom da je osigurala 12.000.000,00 kuna više za Vrbovec. Gradonačelnik je iznio da je 
krajem prošle godine na jednom savjetovanju u Šibeniku, Grad Vrbovec bio nominiran u 
kategoriji srednjih gradova i bio je u prvih pet po ulaganju u obrazovanje. Gradonačelnik je 
iznio kako je cijelo vrijeme govorio da je zahvalan na 12.000.000,00 kuna ekstra prihoda koje 
je Vrbovec dobio. Nadalje je iznio da je pod točkom 1. govorio o 7.400.000,00 kuna koje je 
Vrbovec dobio iz fondova zahvaljujući samo Gradu. Iznio je da se radi i o drugim sredstvima 
koja su dobivena kao što su sredstva za stadion i reciklažno dvorište. Daljnje potrebe za 
raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća istu zaključio. Potom je dao na glasovanje 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje 
srpanj – prosinac 2018. godine. Zaključak je donesen s 12 (dvanaest) glasova „za“ i 5 (pet) 
„suzdržanih“ glasova. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Franjo Simić, Tihomir 
Antolković, Dejan Jaić, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, 
Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov , dok su suzdržani bili: Damir Fašaić, 
Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić i Dražen Sudinec. Zaključkom se prihvaća 
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine.  
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 
Zaključak KLASA: 021-06/19-01/08; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  

 
 
 
 
 



 
Točka 2. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije  
2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga  

za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti  
te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a „PRIGORJE“ za projekt  

opremanja dječjeg igrališta u Vrbovcu 
 

Predsjednik Vijeća konstatirao je da su primljeni materijali za predmetnu točku te je dao na 
glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (17 glasova) je odlučeno 
da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir 
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, 
Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Predsjednik Vijeća otvorio je 
raspravu te iznio da je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje na predmetni Prijedlog. 
Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio je da vijećnici HDZ-a podržavaju sve sadržaje 
koji čine Vrbovec ljepšim, koji će koristiti djeci i mladima. Izrazio je nadu da će Grad urediti 
igralište na najbolji mogući način te da će se urediti i druga igrališta. (Sjednicu je napustio 
vijećnik Franjo Simić.) Vijećnik Mijo Mijatović iznio je kako bi smatrao da je iznos za igralište 
previsok, ali shvaća da je to realno obzirom da je i sam imao prilike sudjelovati u uređenju 
jednog igrališta. Iznio je da su mu je ulaganje prihvatljivo obzirom da se zna kako su cijene 
sprava visoke te da su cijene radova enormne. Podržava izgradnju predmetnog igrališta, 
smatra da treba stvoriti preduvjete da djeca izaberu igralište umjesto nekih drugih oblika 
zabave poput kompjutera, igrica, YouTubea i slično. Iznio je da se na igralištu mogu razvijati 
motoričke sposobnosti i međusobni odnosi za što smatra da je jako pohvalno. Zaključno je 
iznio kako ovo smatra dobrom odlukom i da ju treba podržati. (Sjednicu je napustio vijećnik 
Damir Tomljenović.) Pošto daljnje potrebe za raspravom nije bilo, predsjednik Vijeća zaključio 
je istu te dao na glasovanje Prijedlog Odluke. Predmetna Odluka donesena je jednoglasno (15 
glasova). „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, 
Mijo Mijatović, Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, 
Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 
Odlukom se daje suglasnost za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. Ulaganje u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a 
„Prigorje“ za projekt opremanja dječjeg igrališta u Vrbovcu. Odluka stupa na snagu danom 
donošenja.  
 
Odluka KLASA: 361-01/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 3. 
Izvješće o radu više stručne suradnice za komunalno redarstvo za 2018. godinu 

 
Predsjednik Vijeća konstatirao je da su primljeni materijali za predmetnu točku te je dao na 
glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (15 glasova) je odlučeno 
da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir 
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan 



Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i 
Marcela Ledinski Mitrov. Obzirom da potrebe za raspravom nije bilo, predsjednik Vijeća dao 
je na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju predmetnog Izvješća. Jednoglasno (15 
glasova) je donesen Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o radu više stručne suradnice za 
komunalno redarstvo za 2018. godinu. Zaključak stupa na snagu danom donošenja. „Za“ su 
glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, 
Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, 
Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 
 

Zaključak KLASA: 021-06/19-01/09; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

 
Točka 4. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje 

 odbačenog otpada u 2018. g. 
 

Predsjednik Vijeća konstatirao je da su primljeni materijali za predmetnu točku te je dao na 
glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (15 glasova) je odlučeno 
da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir 
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan 
Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i 
Marcela Ledinski Mitrov. (Nakon glasovanja na sjednicu su se vratili vijećnik Damir 
Tomljenović i vijećnik Franjo Simić.) Obzirom da potrebe za raspravom nije bilo, predsjednik 
Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog Zaključka. Jednoglasno (17 glasova) donesen 
je Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 
2018. godini. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada 
Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir 
Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen 
Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, 
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 
 
Zaključak KLASA: 363-05/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju 

 nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca 
 
Obrazloženje Prijedloga podnio je gradonačelnik. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik 
Vijeća iznio je stav Odbora za financije koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Potom je 
dao na glasovanje Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u 
vlasništvu Grada Vrbovca. Odluka je donesena sa 16 (šesnaest) glasova „za“ i 1 (jednim) 



„suzdržanim“ glasom. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir 
Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić,  
Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina 
Petrak i Marcela Ledinski Mitrov, dok je Dražen Sudinec bio suzdržan. Odlukom se poništava 
javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca, k.č.br. 3202, k.o. Vrbovec 1, 
upisane u zk. ul. br. 3702, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište/vrt, ukupne površine 
1.904,00 m2. Utvrđeno je da je javni natječaj bio objavljen u dnevnom tisku „24sata“, 
internetskoj stranici i oglasnoj ploči prodavatelja te je ponavljan dva puta. Odluka stupa na 
snagu danom donošenja. 
  
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca 
KLASA: 943-01/18-01/02; UR. BROJ: 238/32-01/01-18-3 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 6. 
Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini 

 
Predsjednik Vijeća konstatirao je da su primljeni materijali za predmetnu točku te je dao na 
glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (17 glasova) je odlučeno 
da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir 
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, 
Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Predsjednik Vijeća iznio je 
stav Odbora za financije koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Obzirom da potrebe za 
raspravom nije bilo, predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog. 
Jednoglasno (17 glasova) je donesen Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 
2018. godini kojim je utvrđeno da su u 2018. godini ostvareni prihodi bez primitaka u visini 
od 47.315.475,62 kn. Navedeni iznos služi kao osnovica za donošenje odluke o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, te raspolaganju ostalom imovinom Grada Vrbovca u 
2019. godini, na način da do visine od 236.577,38 kn odlučuje Gradonačelnik, a iznad te 
visine odlučuje Gradsko vijeće. Zaključak će se objaviti u „Glasniku Grada Vrbovca“.  „Za“ su 
glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, 
Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, 
Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela 
Ledinski Mitrov. 
 
Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini KLASA: 400-01/19-01/01; 
URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 7. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. – OJ sakupljanje 

 i deponiranje komunalnog otpada u toku 2018. godine 
 

Predsjednik Vijeća konstatirao je da su primljeni materijali za predmetnu točku te je dao na 
glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (17 glasova) je odlučeno 
da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir 



Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, 
Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Obzirom da nije bilo 
potrebe za raspravom, predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Zaključak. 
Jednoglasno (17 glasova) je donesen Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o radu „Komunalca 
Vrbovec“ d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2018. godine. 
Zaključak će se objaviti u „Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan 
Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, 
Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, 
Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 
 

Zaključak KLASA: 363-05/19-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 8. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa: 
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 

2018. godinu  
b) održavanja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu  

 

Predsjednik Vijeća konstatirao je da su primljeni materijali za točku 8.a) te je dao na 
glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (17 glasova) je odlučeno 
da će se preskočiti uvodno izlaganje za točku 8.a). „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan 
Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, 
Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, 
Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potom je 
konstatirao je da su primljeni materijali za točku 8.b) te je dao na glasovanje prijedlog da se 
preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (17 glasova) je odlučeno da će se preskočiti uvodno 
izlaganje za točku 8.b). „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, 
Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, 
Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan 
Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  
Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić postavio je pitanje da li su projekti koje vodi 
Vodovod i odvodnja započeti ili nisu uopće započeti odnosno da li se oni planiraju i dalje pa 
nisu uspjeli doći računi ili nisu isprojektirani ili nisu otkupljena zemljišta, a pokrenuti su, ili se 
to uopće neće pokretati, tada su se mogla prenamijeniti sredstva za nešto drugo, ili će to ići, 
ali u ovoj godini. Gradonačelnik je odgovorio da sve ono što nije izvršeno, prebačeno je za 
ovu godinu. Misli da Vodovod i odvodnja ima problema s javnom nabavom koja je velika pa 
će to ići u ovoj godini. Gradonačelnik je odgovorio da bi trebalo pitati gospodina Mastena to 
pitanje. Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio je da gradonačelnik ima pravo pitati 
gospodina Mastena zašto to nije realizirano. Gradonačelnik je odgovorio da ga je pitao, ali da 
ga može pitati i vijećnik obzirom da oboje rade u Županiji. Vijećnik Mijo Mijatović postavio je 
pitanje da li su predviđena sredstva za vodoopskrbu iz onog odvajanja od 1,00 kune. 
Predsjednik Vijeća zamolio je vijećnika Miju Mijatovića da pojasni o kakvom se to odvajanju 
radi. Vijećnik Mijo Mijatović obrazložio je isto. Vijećnik Damir Tomljenović postavio je pitanje 
da li će vijećnik Damir Fašaić dobiti odgovor te objasnio na koji način se treba dobiti odgovor 
na vijećničko pitanje. Gradonačelnik je zamolio službe da pripreme pitanje prema 
Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije. Pošto daljnje potrebe za raspravom nije bilo, 



predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Zaključka pod točkom 8.a). Zaključak o 
usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu doneseno je s 12 
(dvanaest) glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ glasova. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, 
Stjepan Fotović, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo 
Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov, dok su „suzdržani“ bili: 
Damir Fašaić, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić i Dražen Sudinec. Zaključak 
stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. Potom je dao 
na glasovanje Prijedlog Zaključka pod točkom 8.b). Zaključak o usvajanju Izvješća 
Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
grada Vrbovca za 2018. godinu donesen je sa 17 (sedamnaest) glasova „za“. Zaključak stupa 
na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ su glasovali: 
Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir 
Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko 
Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski 
Mitrov. 
 
Zaključak KLASA: 361-01/17-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-19-4 i Zaključak KLASA: 363-
05/17-01/03; URBROJ: 238/32-01/01-19-4 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom  

u vlasništvu Grada Vrbovca za razdoblje od 2019. do 2023. 
 

Predsjednik Vijeća konstatirao je da su primljeni materijali za predmetnu točku te je dao na 
glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (17 glasova) je odlučeno 
da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir 
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, 
Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Predsjednik Vijeća iznio je 
stav Odbora za financije i Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji su dali pozitivna 
mišljenja na Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao na 
glasovanje Prijedlog Odluke. Jednoglasno (17 glasova) je donesena Odluka o donošenju 
Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca za razdoblje od 
2019. do 2023. Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada 
Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, 
Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, 
Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina 
Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 
 
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada 
Vrbovca za razdoblje od 2019. do 2023. KLASA: 406-01/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 
sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 



Točka 10. 
Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca 

 

(Vijećnik Damir Tomljenović napustio je sjednicu.) Predsjednik Vijeća konstatirao je da su 
primljeni materijali za predmetnu točku te je dao na glasovanje prijedlog da se preskoči 
uvodno izlaganje. Jednoglasno (16 glasova) je odlučeno da će se preskočiti uvodno izlaganje. 
„Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo 
Mijatović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko 
Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski 
Mitrov. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić 
osvrnuo se na naknadu izmjenu Prijedloga Odluke vezano za nadležnost u određivanju uvjeta 
raspolaganja nekretninama kroz programe mjera poticaja razvoja gospodarstva i 
poduzetništva na području grada Vrbovca. Iznio je kako je ispravno da Gradsko vijeće donosi 
provedbeni propis obzirom da se isto odnosi na širu populaciju. Potom je iznio da je to praksa 
i drugih lokalnih samouprava. (Sjednici se vratio vijećnik Damir Tomljenović.) Stručni suradnik 
za opće poslove Marko Belošević odgovorio je kako je u nekim lokalnim samoupravama 
praksa da te propise donosi predstavnička vlast, ali je u nekim lokalnim samoupravama 
praksa da to donosi izvršna vlast odnosno nema propisanih pravila tko to donosi. Predsjednik 
Vijeća zaključio je raspravu te iznio stav Odbora za financije i Odbora za Statut, Poslovnik i 
opće akte koji su dali pozitivno mišljenje na Prijedlog. Jednoglasno (17 glasova) je donesena 
Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca. Odlukom se 
uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca, i to: nekretninama 
u vlasništvu Grada; pokretninama u vlasništvu Grada; dionicama i poslovnim udjelima u 
trgovačkim društvima čiji je imatelj Grad Vrbovec; te drugim imovinskim pravima kojima 
upravlja Grad temeljem ostalih propisa. Danom stupanja na snagu donesene Odluke, prestaje 
važiti Odluka o upravljanju imovinom Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 
14/14). Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ 
su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo 
Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan 
Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i 
Marcela Ledinski Mitrov. 
 
Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca KLASA: 406-01/19-
01/02; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 11. 
Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca 

 
Predsjednik Vijeća konstatirao je da su primljeni materijali za predmetnu točku te je dao na 
glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (17 glasova) je odlučeno 
da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir 
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, 
Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potrebe za raspravom nije 
bilo. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za financije i Odbora za Statut, Poslovnik i opće 
akte koji su dali pozitivna mišljenja na Prijedlog. Jednoglasno (17 glasova) je donesena 



Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca kojom se određuju uvjeti i način utvrđivanja 
visine komunalnog doprinosa, a naročito: područja zona u Gradu Vrbovcu (u daljnjem tekstu: 
Grad), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu (u daljnjem 
tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa), određena u kunama po m3 građevine, 
obračun, rješenja, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,  opći uvjeti i razlozi zbog 
kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa. Na dan stupanja na snagu donesene Odluke prestaje važiti 
Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 40/17). 
Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ su 
glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, 
Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, 
Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela 
Ledinski Mitrov. 
 
Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca KLASA: 363-02/19-01/01; URBROJ: 238/32-
01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 12. 
Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora za nove investicije  

u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine 
 
Gradonačelnik je obrazložio predmetni Prijedlog te promijenio isti na način da će Pravilnik 
donijeti Gradsko vijeće, a ne Gradonačelnik. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Vijećnik 
Mijo Mijatović iznio je kako je izmijenjeno da Gradsko vijeće donosi odluku o uvjetima te ga 
zanima da li se to odnosi i na prijašnje mjere. Gradonačelnik je odgovorio da se to ne odnosi 
na prijašnje mjere. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za financije i Odbora za Statut, 
Poslovnik i opće akte koji su dali pozitivna mišljenja na Prijedlog. Jednoglasno (17 glasova) su 
donesene Izmjene i dopune Pravilnika potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za 
razdoblje 2019. – 2021. godine. U članku 3. stavku 1. Programa potpora za nove investicije u 
gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 01/19) dodaje 
se nova točka koja glasi: „9.  Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim 
zonama.“. U članku 4. iza stavka 3. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za 
razdoblje 2019. – 2021. godine („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 01/19)  dodaje se novi stavak 4. 
koji glasi: “Postupak i uvjete kupoprodaje zemljišta u poduzetničkim zonama te uvjete 
dodjele potpore navedene u članku 3. stavku 1. točki 9. propisuju se posebnim Pravilnikom 
koje donosi Gradsko vijeće Grada Vrbovca.“. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 
prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, 
Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica 
Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan 
Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 
 
Izmjene i dopune Pravilnika potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 
2021. godine KLASA: 404-01/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-2 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 

 



Točka 13. 
Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi  
na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine 

 

Gradonačelnik je obrazložio predmetni Prijedlog i izmijenio Prijedlog na način da se izmijenio 
iznos za de minimis potpore s 15.000 na 20.000 eura. Potrebe za raspravom nije bilo. 
Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za financije i Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte 
koji su dali pozitivna mišljenja na Prijedlog. Jednoglasno (17 glasova) su donesene Izmjene i 
dopune Pravilnika potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 
2020. godine. Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca 
za razdoblje 2019.- 2020. godine stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku 
Grada Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir 
Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen 
Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, 
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 
 

Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 
2019.- 2020. godine KLASA: 404-01/19-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-19-2 sastavni su 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 pedagošku 2019/2020. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec   

 

Obrazloženje oba prijedloga dala je predsjednica Upravnog vijeća Maja Novosel. (Sjednicu je 
napustio vijećnik Franjo Simić.) Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća iznio je stav 
Odbora za Statut, Poslovnik i opće poslove koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog točke 
14.a). Jednoglasno (16 glasova) donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 
Vrbovec. Odluka stupa na snagu danom donošenja. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan 
Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, 
Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potom je jednoglasno (16 
glasova) donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 
2019/2020. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec. Odluka stupa na snagu danom donošenja. „Za“ 
su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo 
Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, 
Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela 
Ledinski Mitrov. 
 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i 
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec KLASA: 021-06/19-01/10; URBROJ: 238/32-
01/01-19-1 i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 2019/2020. 



godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec KLASA: 021-06/19-01/11; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 
sastavni su dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 15. 

Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec 
 

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec obrazložila je predmetni Prijedlog. 
Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za izbor i imenovanje 
koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje 
predmetni Prijedlog Odluke. Sa 7 (sedam) glasova „za“ Prijedlog nije prošao te je predsjednik 
Vijeća konstatirao da se ne prihvaća Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
Vrbovec kojim se predlaže da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Vrbovec imenuje Snježanu 
Prebežić. „Za“ su glasovali: Stjepan Fotović, Tihomir Antolković, Stjepan Tvorić, Vjekoslav 
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
 
Odluka KLASA: 021-06/19-01/12; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 16. 

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

 

Prijedlog je obrazložio predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Hrvoje Herček. 
(Sjednici se vratio vijećnik Franjo Simić.) Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Vijećnik 
Damir Tomljenović upitao je zbog čega su neki prijedlozi već stavljeni u postupak. Predsjednik 
Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte iznio je kako se trebalo krenuti s nekim prijedlozima 
te je to tehnički potrebno. Daljnje potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao 
na glasovanje Prijedlog Odluke. Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Vrbovca donesena je jednoglasno (17 glasova). 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 Izmjena i dopuna 
Poslovnika upućuje se na prethodnu raspravu vijećnicima Gradskog vijeća, a rasprava će 
trajati 30 dana. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada 
Vrbovca“.  „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, 
Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, 
Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina 
Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 
 
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca KLASA: 
021-06/19-01/07; URBROJ: 238/32-01/01-19-3 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 
 
 
 
 
 



Točka 17. 
Izbor članova/članica te zamjenika/zamjenica članova/članica  

Savjeta mladih Grada Vrbovca 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković izvijestio je o 
kandidatima/kandidatkinjama za izbor članova/članica te zamjenika/zamjenica Savjeta 
mladih Grada Vrbovca. Potrebe za raspravom nije bilo. Vijećnik Mijo Mijatović predložio je 
da se o svim članovima i zamjenicima glasuje u paketu. Predsjednik Vijeća odgovorio je 
vijećniku da se to ne može jer je za provođenje izbora Savjeta mladih određeno tajno 
glasovanje. Iznio je kako će sada redom prozivati vijećnike te zamolio da isti pristupe i 
preuzmu glasački listić. Pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca prozvala je 
vijećnike, a oni su pojedinačno pristupili i preuzeli glasački listić. Vijećnici su po izvršenom 
glasovanju ubacili glasačke listiće u glasačku kutiju. Nakon utvrđivanja broja listića pristupilo 
se utvrđivanju važećih i nevažećih listića te prebrojavanju glasova. Predsjednik Vijeća 
izvijestio je da je 17 vijećnika pristupilo glasovanju te da je 17 vijećnika glasovalo, od toga je 
1 (jedan) nevažeći listić i 16 (šesnaest) važećih listića. Predsjednik Vijeća konstatirao je da je 
kandidatkinja Bažant Josipa dobila 16 (šesnaest) glasova, da je kandidat Lisičak Antonio 
dobio 16 (šesnaest) glasova, da je kandidat Magić Stipe dobio 16 (šesnaest) glasova, da je 
kandidat Marinović Domagoj dobio 16 (šesnaest) glasova, da je kandidat Petriš Matija dobio 
16 (šesnaest) glasova, da je kandidatkinja Pisačić Anja dobila 16 (šesnaest) glasova i da je 
kandidatkinja Sesvečan Nirvana dobila 16 (šesnaest) glasova. Potom je predsjednik Vijeća 
konstatirao da su članovi/članice Savjeta mladih Grada Vrbovca izabrani u navedenom 
sastavu. Rezultati izbora objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“, na službenoj web stranici 
Grada Vrbovca i Radio Vrbovcu d.o.o. (Sjednicu je napustio vijećnik Franjo Simić.) 
 
Rezultati izbora za članove/članice Savjeta mladih Grada Vrbovca i njihove 
zamjenike/zamjenice KLASA: 021-06/19-01/05; URBROJ: 238/32-01/01-19-12 sastavni je dio 
ovog Zapisnika.  
 

 
Točka 18. 

Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za: 
a) razrješenje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca  
b) imenovanje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca   

 

Predsjednik Vijeća konstatirao je da su primljeni materijali za predmetnu točku te je dao na 
glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje. Jednoglasno (16 glasova) je odlučeno 
da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir 
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Dejan Jaić, 
Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan 
Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potrebe za raspravom nije bilo. 
Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za izbor i imenovanje koji je dao pozitivno mišljenje 
na oba Prijedloga. Jednoglasno (16 glasova) je donesen Zaključak o utvrđivanju prijedloga za 
razrješenje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca kojim se predlaže da se Sandra 
Sandić Dinjar, dr. med. razriješi dužnosti mrtvozornika. Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir 
Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, 



Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina 
Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potom je jednoglasno (16 glasova) donesen Zaključak o 
utvrđivanju prijedloga za imenovanje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca kojim 
se predlaže da se Nikolina Ružak, dr. med. imenuje na dužnost mrtvozornika. Zaključak stupa 
na snagu danom donošenja. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, 
Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen 
Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, 
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 

 
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za razrješenje dužnosti mrtvozornika za područje grada 
Vrbovca KLASA: 500-01/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 i Zaključak o utvrđivanju 
prijedloga za imenovanje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca KLASA: 500-
01/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-2 sastavni su dio ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 19. 
Donošenje Zaključka o održavanju tematske sjednice 

 
Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a i HSU-a Mijo Mijatović dao je izvješće pod ovom točkom u 
ime predlagatelja. (Sjednici se vratio vijećnik Franjo Simić.) Obzirom da potrebe za raspravom 
nije bilo, predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Zaključka o održavanju tematske 
sjednice.  Zaključak je donesen jednoglasno (17 glasova). „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, 
Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica 
Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan 
Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Zaključkom 
se prihvaća Prijedlog predlagatelja Kluba vijećnika HDZ-HSU, te vijećnika Dražena Sudinca 
(Reformisti), Dejana Jaića i Stjepana Grošanića (Stranka rada i solidarnosti MB 365) za 
održavanje tematske sjednice na temom – „Rasprava o Prijedlogu FZZOIEU za odlaganjem 
otpada s područja Grada Sv. I. Zeline na odlagalištu otpada Beljavine na području grada 
Vrbovca“. Zadužuje se Komunalac Vrbovec d.o.o. da pripremi materijale. Zaključak stupa na 
snagu danom donošenja.  
 
Zaključak KLASA: 021-05/19-01/11; URBROJ: 238/32-01/01-19-2 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  

 
 

Točka 20. 
Prijedlozi i mišljenja 

 
Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio je kako ima informaciju da je urudžbirana 
jedna Zamolba za sufinanciranje na izložbi od strane jednog vrbovečkog umjetnika, Mata 
CROata, kipara. Iznio je da je zaprimljena u Službi, ali nitko to nije dostavio Vijeću. Potom je 
iznio da se Zamolbom moli da Grad Vrbovec bude pokrovitelj i to u iznosu od 10.000,00 
kuna. Iznio je da je Zamolba upućena Gradskog vijeću i da ne zna zašto se to izbjegava 
dostaviti Vijeću. Potom je izrazio želju da Gradsko vijeće bude pokrovitelj. Postavio je pitanje 
zašto to nije upućeno Gradskom vijeću. Zamolio je da se to podrži i da se financira mladi 
umjetnik.  



 
Vijećnik Mijo Mijatović iznio je da se javio zbog termina sazivanja sjednice Vijeća, koji je u 
ovom slučaju sasvim neprimjeren. Smatra da se sjednice s tako opširnim Dnevnim redom ne 
mogu sazivati u tom terminu, materijali su se „preletjeli“ te se nisu saslušali izlagatelji. 
Apelira na predsjednika Vijeća da se sjednice Vijeća održavaju u primjerenom vremenu s 
početkom od minimalno u 18.00 sati. Zamolio je predsjednika Vijeća da se drži Poslovnika 
dok je on na snazi.  
 
Predsjednik Vijeća odgovorio je drugom potpredsjedniku Vijeća da do njega nije došla 
nikakva Zamolba, a ako dođe, očitovat će se o tome. Iznio je da u Vrbovcu ima puno mladih i 
talentiranih ljudi, i u sportu i u kulturi, koji djeluju bez potpore Grada. Iznio je primjer zbora. 
Potom je iznio kako bi se u Proračunu trebala osigurati sredstva za mlade i talentirane 
umjetnike, te da se radi o simboličnim iznosima. Predsjednik Vijeća odgovorio je vijećniku 
Miji Mijatoviću da se slaže s njim kako je ovo neprimjereno vrijeme za održavanje sjednice, 
ali sjednica je sazvana za sat kasnije nego to inače jest. Ispričao se vijećnicima na kasnijem 
terminu saziva. Obrazložio je kako je zamoljen da sjednicu malo pomakne kasnije. Iznio je 
kako neće više niti jednu sjednicu sazvati kasnije od 18.00 sati.  
 
Gradonačelnik je iznio kako gospodina Mate Turića treba uputiti da Gradsko vijeće ne može 
davati donacije već da to može samo gradonačelnik i da se treba njemu obratiti. Iznio je da je 
prije par dana završen javni natječaj za kulturu u Vrbovcu te se nada da se gospodin Turić 
prijavio na isti.  
 
Pošto daljnjih prijedloga i mišljenja nije bilo, predsjednik Vijeća zaključio je 18. sjednicu u 
23.05 sati.  
 
 
 

Zapisničar 
 

Katarina Škudar-Vincek 

Predsjednik Vijeća 
 

Hrvoje Herček, prof. 
 
 
 
 
 


