ZAPISNIK
s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 08. svibnja 2019. godine u Velikoj vijećnici
Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 18.00 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 (Na sjednicu Vijeća je došao u tijeku
odgovora gradonačelnika po drugom pitanju vijećnika Stjepana Grošanića u Aktualnom satu),
Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić (Na sjednicu Vijeća je došao u tijeku
postavljanja drugog pitanja vijećnika Tihomira Antolkovića u Aktualnom satu), Stjepan Tvorić (Na
sjednicu Vijeća je došao pod drugom zakazanom stankom), 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, Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.,
Anita Batarelo – direktorica Radio Vrbovca d.o.o., Marko Belošević – stručni suradnik za opće
poslove i direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o., Snježana Prebežić – v.d. ravnateljice Dječjeg
vrtića Vrbovec, Sanja Lazić Wardell – ravnateljica RAG-a Vrbovec, Sanja Prijatelj – ravnateljica
POU Vrbovec, Martina Sanković – ravnateljica Narodne knjižnice Vrbovec, Žarko Popović –
ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec, Edina Operta – ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec, Jasna
Benedik – direktorica Turističkog ureda TZ Grada Vrbovca, Slavko Povrlišek – predsjednik
Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca, Ivor Koretić – predsjednik Gradske zajednice športskih
udruga Vrbovec, Jelena Mucko – ravnateljica Gradske organizacije Crvenog križa Vrbovec, Nenad
Vidović – predstavnik izrađivača Planovi i Procjene j.d.o.o., Vlado Mesnik – vijećnik Županijske
skupštine Zagrebačke županije, mediji i građani
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 20. sjednicu Vijeća. Potom je konstatirao
da je sjednici nazočno 14 (četrnaest) od 17 (sedamnaest) vijećnika odnosno da Vijeće ima kvorum
za rad i donošenje pravovaljanih akata. Potom je iznio da je Dnevni red primljen u materijalima te
postavio pitanje da li ima potrebe za izmjenama ili dopunama predloženog Dnevnog reda.
Obzirom da potrebe za izmjena i dopuna predloženog Dnevnog reda nije bilo, predsjednik Vijeća
utvrdio je isti kako slijedi

DNEVNI RED
AKTUALNI SAT
1. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec

d) Narodne knjižnice Vrbovec
e) I. osnovne škole Vrbovec
f) II. osnovne škole Vrbovec
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Snježana Prebežić – v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec (a)
Sanja Lazić Wardell – ravnateljica RAG-a Vrbovec (b)
Sanja Prijatelj – ravnateljica POU Vrbovec (c)
Martina Sanković – ravnateljica Narodne knjižnice Vrbovec (d)
Žarko Popović – ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec (e)
Edina Operta – ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec (f)

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovca
d) Crvenog križa Vrbovec
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Jasna Benedik – direktorica Turističkog ureda TZ Grada Vrbovca (a)
Slavko Povrlišek – predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca (b)
Ivor Koretić – predsjednik Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec (c)
Jelena Mucko – ravnateljica Gradske organizacije Crvenog križa Vrbovec (d)

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
c) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
d) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2018. godinu
e) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Božica Jagoić Tukša – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

6. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljice: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo (a i b)
Božica Jagoić Tukša – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrb. (c – f)

7. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte
Izvjestitelj: Hrvoje Herček – predsjednik Odbora

8. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada
Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Ivica Strnščak – načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca
Nenad Vidović – predstavnik izrađivača Planovi i Procjene j.d.o.o.

9. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
Predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada i priznanja
Izvjestitelj: Hrvoje Herček – predsjednik Odbora

10. Donošenje Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene
zemljišta u poduzetničkim zonama
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik
Vrbovec“
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

12. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Gradskog stadiona
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

13. Prijedlozi i mišljenja

AKTUALNI SAT
I TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na energetsku obnovu.
Iznio je da je nedavno završena energetska obnova u I. OŠ i vrtiću. Potom je iznio da je bila tema
da će se raditi energetska obnova odnosno da će se mijenjati fasada i da će se uređivati gradski
stadion. Zamolio je gradonačelnika da iznese informacije obnovi gradskog stadiona. Drugo
pitanje vezano je za projekt izgradnje vodovoda. Iznio je da je bivši gradonačelnik Bregović
govorio da je projekt izgradnje vodovoda u Vrbovcu sedmi na listi još u 2005. godini te da je od
tada prošlo 14 godina. Vijećnik je iznio da je gradonačelnik sada već skoro dvije godine u
mandatu te ga zanima da li zna u kojoj je fazi realizacija projekta izgradnje vodovoda na području
grada Vrbovca, kakvi su planovi za kanalizaciju i da li kreće realizacija u ovoj godini na području
grada Vrbovca. (Za vrijeme postavljanja drugog pitanja na sjednicu je došao vijećnik Darko
Dananić.)

Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da Vrbovec može biti zadovoljan energetskom
obnovom u centru Grada te da su obnovu provodili Grad i Županija. Iznio je da je Grad obnovio I.
OŠ Vrbovec i Dječji vrtić Vrbovec, dok je Županija obnovila Dom zdravlja i uskoro kreće u obnovu
Srednje škole Vrbovec. Gradonačelnik je zadovoljan što će osim lijepih novih fasada, u Gradu biti i
zgrade koje će biti energetski učinkovite. Vezano za gradski stadion, gradonačelnik je odgovorio
da je to stvarno ruglo, pogotovo nakon zadnjih radova. Iznio je kako mu je objašnjeno da bez
fasade odnosno zaštite izvana, da bi se moglo dogoditi da unutra opadne sva žbuka te da bi cijela
ta investicija mogla doći u pitanje. Iznio je da su pristigle četiri prijave na javni natječaj za
energetsku obnovu stadiona te bi odluku o odabiru trebali imati do kraja tjedna. Uskoro će biti
odabrani izvođači radova te se nada da će skoro radovi i krenuti te da će stadion biti energetski
obnovljen i da će svima biti ne samo lijep nego i energetski učinkovit. Po pitanju vodovoda iznio
je da tu ima dobre vijesti te da se neki dan čuo s direktorom Vodovoda i odvodne gospodinom
Mastenom koji ga je izvijestio da je prošli tjedan završena javna nabava odnosno raspisana je
javna nabava za vodovod na području grada Vrbovca. Potom je iznio da se ne može precizno
utvrditi koliko će ta javna nabava trajati, da li će biti produživanja, da li će firme tražiti neke
dodatne podatke. Iznio je da bi kroz 1-2 mjeseca mogli napokon imati izvođače radova za
vodovod na području Vrbovca. Iznio je da Vrbovec onda očekuje puno razrovanih cesta, ali da je
najvažnije da ljudi napokon počnu dobivati vodu. Istaknuo je da je to veliki projekt kojim bi
Vrbovec, ali i okolne općine trebale dobiti vodovod. Iznio je kako ne zna da li će se prvo početi
raditi u Dubravi ili Farkaševcu ili Preseki ili Vrbovcu. Smatra da je važno reći ljudima da će se
uskoro početi raditi, ali se ne zna kada se bude radilo u kojoj ulici, da li će to biti kroz godinu,
dvije ili možda ove godine. Po pitanju kanalizacije odgovorio je da se po Vodoopskrbi i odvodnji
Zagrebačke županije također dobro napreduje, kroz dva tjedna bi trebalo ići nekakvo prethodno
savjetovanje te se nakon toga također raspisuje javna nabava za izgradnju kanalizacije na
području Vrbovca.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

II DAMIR FAŠAIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku obzirom da je dosta aktivan po pitanju
gospodarskih zona. Iznio je da se danas donosi i određeni program za ulaganja te ga zanima jedna
situacija koju je imao odnosno jedan privatni upit agencije. Iznio je kako ga je agencija pitala da li
postoji zemljište na području Grada gdje bi jedan strani investitor uložio i izgradio halu ili bi kupio
halu. Iznio je da ga interesira zemljište gdje bi mogao izgraditi halu površine oko 2000 m 2, da je
visoka negdje oko 8 metara i da ima određene uvjete dizalice itd. Vijećnik je iznio da osim ostalih
vlasnika i Grad Vrbovec ima zemljište u vlasništvu koje bi se moglo kupiti po povoljnoj cijeni.
Nadalje je iznio da se planira donijeti i jedna takva poticajna mjera za povoljniju kupnju. Iznio je
da ga je zanimala namjena što bi taj investitor radio te mu je odgovoreno da bi on imao nekakvu
proizvodnju odnosno da se bavi lakom obradom metala što nije štetno i ne predstavlja štetan
utjecaj na okoliš. Potom je vijećnik objasnio da je pogledao UPU kako bi vidio visinu i mogućnosti
građenja te kada je došao do grafičkog prikaza tamo je stajalo da zemljište koje je u vlasništvu
Grada je namjene K2 te u toj namjeni stoji da je to pretežito trgovačka namjena. Iznio je da u
odredbama za provođenje piše kako se tu može graditi pretežito trgovačka namjena, pojedine
trgovine, trgovački centri koji su u pravilu veći od 1000 m2. Objasnio je da se mogu graditi
građevine pretežito trgovačke namjene tamo gdje je oznaka K2 – poslovna namjena pretežito

trgovačka. Potom je iznio da u provedbenim dokumentima piše da je I2 industrijska namjena i
proizvodnja. Vijećnik je postavio pitanje gradonačelniku da li se na zemljištu u vlasništvu Grada
može graditi i određene proizvodne djelatnosti, a da nisu trgovačke. Vijećnik je iznio kako se zna
da se mijenjao UPU i to prije nekoliko mjeseci i to s namjerom da se omogući lakše investiranje.
Vjeruje da se htjelo omogućiti svima da investiraju, ulažu i kupuju zemljišta. Zamolio je za
pojašnjenje i ako je tako da se može razgovarati i povezati tog investitora s Gradom, a ako nije
tako, onda se promašilo kod planiranja UPU-a, ili je to bio gradonačelnik ili urbanista koji je bio
zaposlen u Gradu i koji su trebali o tome voditi računa.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je zona koja se nalazi na spojnoj cesti prema kolodvoru K2
namjene koja je pretežito trgovačka. Potom je iznio da se ta zona nalazi u blizini naselja JUG i
misli da se jako treba paziti što će se i koga dovesti u tu zonu. Potom je iznio kako je on imao upit
i za veću površinu jer je čovjek htio dovesti nekakvu obradu mulja s kolektora iz Zagreba i tvrdio
kako to ne smrdi. Smatra da treba paziti jer se zona nalazi relativno blizu najvećeg naselja u
Vrbovcu, također treba paziti da se tamo ne bi zagađivalo. Gradonačelnik je odgovorio kako bi
bilo dobro da pošalje tog investitora u Grad Vrbovec kako bi se vidjelo što bi on točno proizvodio
i da mu se može na licu mjesta objasniti da li on s tom svojom proizvodnjom može doći u zonu ili
ne može. Gradonačelnik je nadalje iznio da uz zonu Poduzetnik postoji još 12 drugih zona gdje se
također prodaju zemljišta te veličine za hale i isto po povoljnim cijenama. Smatra da bi taj
investitor sigurno mogao doći u jednu od tih zona. Zamolio je vijećnika da investitora što prije
pošalje u Grad te iznio da će se u Gradu napraviti sve da ga se uputi i ako je moguće da on
investira u Vrbovcu.
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je iznio da nije dobio konkretan odgovor jer piše da je K2 trgovina i u provedbenim
odredbama stoji da su to velike trgovine, on sumnja da će doći netko od investitora. Potom je
iznio kako ispada da je zemljište Grada isključivo za trgovine kako stoji u odredbama. Vijećnik je
iznio da postoji i namjena gdje se mogu graditi i uslužene djelatnosti, mali pogoni i nekakve
zanatske radionice koje ne bi štetile. Vijećnik je iznio kako bi volio da zna što se može graditi, a ne
da šalje nekoga bez da zna osnovne informacije. Iznio je kako će on poslati investitor te smatra
da nije dobro što se ne zna odgovor na konkretan upiti što se može graditi.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća upitao je da li se radi o pretežito trgovačkoj namjeni.
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je odgovorio da se radi o pretežito trgovačkoj namjeni, ali da postoji i K1 koja je uslužna
namjena, poslovna, gdje se mogu raditi i manje hale, poslovni prostori, ali zemljište u vlasništvu
Grada za to nije namijenjeno što je velika šteta.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da on ne vidi nikakvu štetu te mu je čudno što taj investitor već nije
došao u Grad ako planira uložiti milijune.
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je iznio da se ne radi o milijunima već tisućama eura.

Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je obrazložio da govori u kunama te da sigurno mora uložiti milijun kuna odnosno
bez milijun eura ne može napraviti halu, ovisno o dimenzijama.
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a
Vijećnik smatra da može napraviti halu s manje sredstava.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da možda i može, ali da to nije poanta ovog razgovara. Gradonačelnik je
iznio da mu je žao što tog investitora vijećnik već nije poslao u Grad Vrbovec.
Damir Fašaić – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je iznio da će ga poslati, ali da mu mora dati i informaciju.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da čovjek koji se sprema uložiti značajan novac u Vrbovec ili Dugo
Selo ili bilo gdje, ima vremena pola sata doći u Grad i raspitati se. Gradonačelnik je iznio kako se
razgovaralo s urbanistima i da se ne radi samo o trgovini, ali da mora možda dio biti vezan uz
trgovinu. Odgovorio je da je tu moguće svašta raditi i zato moli da investitora pošalje kod njega
kako bi se sve ispitalo.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća postavio je pitanje da li je moguće u zoni K2 raditi proizvodnu halu.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio predsjedniku Vijeća neka postavi pitanje.

III FOTOVIĆ STJEPAN – LABURISTI
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju iznosi da je prošle godine bilo
dosta investicija od strane Županije, od asfaltiranja itd. Iznio je kako je u zadnjih mjesec – dva
došlo do smjene u upravnim odnosno nadzornim odborima u Županijskim upravama za ceste tj.
Županijskim cestama. Vijećnika zanima da li će se to na neki način odraziti na buduće investicije
na području grada Vrbovca. Iznio je da gradonačelnik možda nema neke ingerencije da mu to
odgovori, ali misli da je upoznat s time. Drugo pitanje vezano je uz izgradnju drugog kolosjeka
Dugo Selo – Križevci. Iznio je da je tu bilo dosta nebuloza oko tih projekata i oko izvođenja
radova, oko rokova itd., no do kraja godine nadvožnjak kod Novog Sela trebao bi biti pušten u
promet. Potom je iznio da se u tom slučaju zatvara postojeći prijelaz koji ide od Luke prema
Novom Selu, za koji mora priznati da je bio opasan i bilo je žrtava i svega. Iznio je da se međutim
javlja drugi problem, da preko novog nadvožnjaka mještani Novog Sela moraju preko Radničke
ceste koja je uska i nije adekvatna za normalno funkcioniranje, niti za prijevoz kamionima,
autobusima itd. Vijećnika zanima da li gradonačelnik ima kakvu informaciju šta će se poduzeti
vezano za taj dio.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je u prve dvije godine mandata dosta uspješno surađivano sa
Županijom i da su neke značajne prometnice na području grada Vrbovca asfaltirane. Iznio je da je

to prve godine bila cesta Vrhovec – Mlaka koja skraćuje put ljudima iz Vrhovca, Negovca,
Samoborca i tog dijela grada do Zagreba i to u jednom smjeru skraćen je put za 7 km, odnosno
ljudi dnevno štede skoro 12 – 14 kilometara. Prošle godine je Grad u Poljani uspio asfaltirati dio,
a dio je asfaltirana Županija te je cijelo selo dobilo novi asfalt. Iznio je da ne zna što će biti ove
godine. Iznio je kako je njegova stranka maknuta iz Nadzornog odbora Županijske uprave za ceste
odnosno Županijskih cesta i sada je to prebačeno na HDZ. Gradonačelnik je iznio da ovdje u
Vijeću ima vijećnik koji je u Nadzornom ili u Upravnom odboru ŽUC-a, to je vijećnik Tomljenović.
Gradonačelnik je iznio da se pokazao u dvije godine i ishodio asfaltiranje dvije važne prometnice
u Vrbovec te se nada da će vijećnik Tomljenović ove i slijedeće godine također biti na tom tragu i
da će pomoći ishoditi asfaltiranje nekih prometnica u Vrbovcu. Po drugom pitanju gradonačelnik
je odgovorio da je tu veliki problem i da ne zna iz kojih razloga se nadvožnjak ne gradi na staroj
cesti od Luke prema Novom Selu nego se gradi da Novo Selo bude spojeno s nadvožnjakom na
Radničku cestu odnosno Đurište. Iznio je da se zna kako je Radnička cesta preuska za kamionski
promet i za promet autobusa. Iznio je kako će morati u suradnji s lokalnom zajednicom odnosno
s ljudima zabraniti HŽ-u tj. ne dozvoliti im da zatvore željezničko-cestovni prijelaz u Luki prema
Novom Selu sve do kada ne osiguraju adekvatnu cestu za ljude iz Novog Sela. Iznio je da se to
mora osiguravati sve do kada Radnička ulica ne bude dovoljno široka kako bi mogla podnijeti taj
promet. Iznio je da je to problem kako za ljude u Novom Selu, tako i za ljude u Radničkoj ulici jer
to znači da će se sada sliti značajan promet u ulicu koja je preuska. Potom je iznio da je Grad u
pregovorima i s Ministarstvom prometa te se traži od njih da financiraju proširenje predmetne
ceste. Smatra da se radi o problemu koji će se još dugo rješavati. Zatim se ponovno osvrnuo na
prvo pitanje i odgovorio da je HDZ preuzeo vlast u ŽUC-u i da će ih on podsjećati na to što je on
napravio dok je imao utjecaj u ŽUC-u, a vidjet će se što će oni napraviti u ove dvije preostale
godine.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima.

IV MARCELA LEDINSKI MITROV - HSS
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje se odnosi na mjesne odbore i
izvršenje planova koje su predali mjesni odbori prema Gradu. Vijećnicu zanima kako teku ti
radovi i kako će teći daljnje izvršenje planova mjesnih odbora. Po drugom pitanju iznijela je da je
prije nekoliko godina u Gradu bilo i viška parkirnih mjesta, a sada je gužva i postoji problem
parkiranja. Vijećnicu zanima kako se planira riješiti parkirna mjesta u Vrbovcu jer je stvarno teško
naći parkirno mjesto u tjednu.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da su već krenuli radovi po mjesnim odborima,
pogotovo u sanaciji nekakvih poljskih puteva i makadama s nasipnim materijalom, kopaju se
grabe, a raspisuje se i natječaj za gradnju ceste prema grobu u Gornjem Tkalcu. Iznio je da su tu
dobivena značajna sredstva iz Ministarstva graditeljstva, oko 390.000,00 kuna. Gradonačelnik je
iznio da će to asfaltiranje cesta na području grada Vrbovca ove godine raditi Komunalac, sredstva
su osigurana, ali treba objasniti ljudima da će se možda manje asfaltirati nego što se očekivalo.
Objasnio je da su se prošle godine radili troškovnici za asfaltiranje te je asfaltirano nekakvih 10
ulica, a tražilo se 20-ak troškovnika. Prošle godine tražila se ponuda za asfaltiranje Bolfekove
ulice u Poljanskom Lugu koja ima oko 800 metara te je cijena asfaltiranja bila 195.000,00 kuna
prema ponudi Komunalca od 5. mjeseca 2018. godine. Objasnio je da je ove godine dobivena

ponuda u 4. mjesecu za tu istu ulicu i ona iznosi 385.000,00 kuna što znači da je cijena asfaltiranja
skočila skoro za 100 % u godinu dana. Gradonačelnik je iznio da je to tužna vijest za sve te će to
kočiti neke stvari. Gradonačelnik vjeruje da će se usprkos iznesenom, uspjeti asfaltirati nekakvih
10 ulica. Smatra da je puno da nešto poskupi za 100 % u godinu dana, ali objašnjenje je da je
cijena bitumena skočila i da su cijene takve. Iznio je da Grad jedino što može napraviti je da ide s
ponudama prema više firmi te će se vidjeti tko će ponuditi najnižu cijenu asfaltiranja i da se na taj
način uštedi koja kuna. Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio kako je mislio da će se već
prije godinu dana krenuti s radovima na parkiralištu u Ulici Stjepan Radića uz Dom zdravlja.
Izvijestio je da još uvijek Grad nije uspio dobiti zemlju od Županije koja je vlasnik Doma zdravlja.
Gradonačelnik je izvijestio da je zemljište većinom u vlasništvu Grada, ali nedostaje jedan ćošak
od 67 kvadrata, a koji je u vlasništvu Županije. Objasnio je da se to čeka već godinu dana od
Županije i prema zadnjim informacijama to bi Grad trebao dobiti kroz tjedan dana. Gradonačelnik
je iznio da se onda može dobiti građevinska dozvola i krenuti s izgradnjom parkirališta u centru
Vrbovca. Vjeruje da će se na taj način barem malo rasteretiti pritisak koji je u centru.
Gradonačelnik je iznio da je u planu, ali ne ove godine, vjeruje da slijedeće, napraviti parkiralište
na zelenoj livadi ispod Upravne zgrade u centru, a kako bi ljudi imali gdje parkirati i da ne bi više
bilo slučajeva da ljudi parkiraju po livadama i zelenim površinama. Iznio je da će se time možda
malo smanjiti zelenilo u centru Grada jer se planira cijelu livadu ispod općine asfaltirati i dati
ljudima mogućnost da svoj automobil tu parkiraju.
Vijećnica je zadovoljna odgovorima.

V MARTINA PETRAK – SDP
Vijećnica je postavila pitanje direktoru Gradskih objekata Vrbovec d.o.o. Vijećnicu zanima kako
napreduje odnosno kakva su očekivanja ove godine u Nerezinama, kakva je popunjenost i do
kada će trajati ova sezona.
Marko Belošević - direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o.
Direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o. odgovorio je da je sezona u Nerezinama gotovo
spremna za početak, građevinski radovi su završeni, preostalo je do početka sezone montirati
vrata na sobama. Iznio je kako je kompletno u donjem odmaralištu riješen prvi kat, uspjelo se
dovesti do toga da jedna do maksimalno dvije sobe dijele vlastite kupaonice, riješeni su
kompletno podovi, dolaze nova vrata i stropovi su riješeni. Iznio je da su prošle godine kupljeni
novi madraci, novi kreveti i riješit će se priključak vode pošto je prošle godine bio povremeno
nedostatak vode u gornjem odmaralištu. Nadalje je iznio da je u ovom trenutku prijavljeno 265
djece te 96 gostiju, u planu je realizirati 5 smjena škole plivanja te se počinje 22. lipnja sa
smjenom vrtićanaca. Iznio je da će se također ove godine i održati dvije smjene odbojkaškog
kampa te se zahvalio gospodinu Žarku Popoviću, predsjedniku Ženskog odbojkaškog kluba na
suradnji u tome. Potom je iznio da ove godine dolazi i smjena folkloraša iz HKUD-a Petar Zrinski
zajedno s udrugama žena koje je okupila Turistička zajednica. Potom je iznio da ponovno dolazi
Limena glazba i mažoretkinje, a da se vode pregovori s Hrvatima koji žive u Rumunjskoj za djecu
hrvatskog porijekla. Iznio je da bi oni imali školu hrvatskog jezika u Nerezinama. Nadalje je iznio
da je bila otvorena ponudu prema NK Vrbovec, no nažalost oni se nisu uspjeli organizirati za ovu
godinu, ali će možda za sljedeću. Direktor je potom iznio da je otvorena ponudu prema
košarkaškom klubu i zahvalio se gospodinu Fašaiću na suradnji i interesu za Nerezine ove godine.
Potom je iznio da je otvorena ponudu prema karate klubu u Zagrebu. Direktor je iznio da ga

raduje što je gospođa Edina Operta, ravnateljica II. OŠ Vrbovec organizirala jednu razmjenu djece
iz Tavankuta, malog gradića ili naselja u Vojvodini, porijeklom Hrvati koji isto ove godine dolaze u
Nerezine i oni će biti negdje sredinom 6. mjeseca. Iznio je da sa svim tim iznesenim podacima
zajedno, planirano je imati oko 6500 noćenja odnosno rast od nekakvih 30 % u odnosu na prošlu
godinu.
Vijećnica je zadovoljna odgovorom.

VI VJEKOSLAV SMOLEC – SDP
Vijećnik je postavio jedno pitanje za gradonačelnika. Iznio je da u Vrbovcu ima nekoliko
prometnih rješenja odnosno križanja koja su po njemu nalik ruskom ruletu kada ih se želi proći.
Iznio je da je jedno takvo napravljeno kada se postavljala autobusna kućica na autobusnom
ugibalištu u Savskoj cesti na skretanju prema Prilesju. Iznio je da se žale vozači kad dolaze iz
naselja Prilesje i skreću na Savsku cestu, da nemaju preglednost od te kućice. Misli da ne bi bila
velika investicija da se ta kućica proba pomaknuti prema sjeveru kako bi pregled bio bolji.
Vijećnika zanima da li je moguće napraviti tu malu rekonstrukciju.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da nije znao za taj problem, zahvalio se na sugestiji i iznio da će to
ispitati. Iznio je nadu da će se to uskoro riješiti na zadovoljstvo ljudi u tom kraju.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

VII IVAN SVEČNJAK – SDP
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Iznio je da je zamoljen od jednog građanina da
postavi pitanje na Vijeću vezano za kapelicu koja se nalazi na ulazu u park s južne strane, a preko
puna zgrade POU Vrbovec. Iznio je da je ta kapelica već godinama u nekakvoj adaptaciji, zguljena
je fasada i to nitko ne popravlja. Nadalje je iznio da se u parku nalazi kula Petra Zrinskog, crkva sv.
Vida i dvorac Patačić te je s druge strane prekrasno uređena zgrada POU Vrbovec. Smatra da se
kapelica ne uklapa i da nije zgodno da turisti koji dođu u Vrbovec to poslikaju i nose doma.
Vijećnika zanima tko je nadležan za završetak predmetne adaptacije, da li je to Grad, Župa ili
Ministarstvo kulture te da li postoje kakvi izgledi da se to završi.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je kapelica u parku u zbilja lošem stanju, krov je novi, ali zidovi su
oronuli i u lošem stanju. Iznio je kako je pričao prije par dana sa savjetnikom Đurom Turkom o
tome zašto to nije prije završeno te da mu je objašnjeno da prijašnja vlast nije to mogla riješiti,
bilo je tu nekakvih problema s konzervatorima koji su rekli da oni moraju prvo ispitati kako je ta
kapelica zbilja povijesno izgledala te kad oni dobiju dokumentaciju o povijesnom izgledu te
kapelice da budu onda dozvolili da se to na taj način zapravo i sanira.
Gradonačelnik je iznio kako mora pohvaliti bivšu vlast da su nešto probali riješiti, ali su naišli na
zid konzervatora. Smatra da je sugestija dobra i da se treba vidjeti gdje je to zapelo, zašto stoji i
kako se to može pomaknuti s mrtve točke.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

VIII MIJO MIJATOVIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja, prvo direktoru Komunalca Vrbovec d.o.o., a drugo
gradonačelniku. Iznio je da ga je na prvo pitanje potaknu vijećnik Fotović kada je rekao da je
puno sredstava prošle godine došlo iz Županije. Potom je iznio da je u tim sredstvima i
200.000,00 kuna za uređenje sportskog igrališta u Luki. Iznio je kako je tu nazočan direktor
Komunalca Vrbovec d.o.o. te da se on dobro sjeća da je molio i zvao da dođu i naprave predračun
odnosno nekakvu procjenu kako bi se projekt mogao aplicirati na Županiju i da se mogu povući
sredstva. Vijećnik je iznio da su sredstva odobrena, radovi su počeli negdje u 9. mjesecu prošle
godine i još uvijek nisu završeni. Vijećnik je upitao da li je predviđeno da ti radovi traju mjesecdva ili godinu – pet, te u kojem je to godišnjem planu da se to završi. Iznio je da su osigurana
sredstva, da je Komunalcu Vrbovec osiguran dohodak, a oni se odnose prema tom poslu aljkavo.
Po drugom pitanju vijećnik je iznio da je prije dva Vijeća usput okrznuo gradonačelnika i rekao da
se nada kako ulica u Luki nije zamjena za Donju ulicu u Lonjici. Nadalje je iznio da se
gradonačelnik tada našao iznenađen i uvrijeđen. Vijećnik je iznio da se on našao iznenađen i
uvrijeđen kada je vidio da se materijal za nadvožnjak preko željezničke pruge u Lonjici vozi preko
ulice Luka – Novo Selo. Iznio je kako svi ti silni šleperi idu po toj ulici i ne voze ne malom brzinom.
Po njegovoj slobodnoj procjeni voze se 50-60 km/h te kada prođe šleper od 50 tona, može se
zamisliti kako se kuća trese. Vijećnika zanima iz kojeg je razloga gradonačelnik preusmjerio
promet na Luku, da li je to čisto iz pragmatičnih i praktičnih razloga ili da smanji prašinu mami i
tati ispod prozora.
Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.
Po prvom pitanju direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. odgovorio je da je Komunalac Vrbovec
d.o.o. napravio svoj dio još lani što se tiče same pripreme, podloge, tampona za asfaltiranje te da
je narudžbenica stoji još od rujna prošle godine u Županijskim cestama koji za Komunalac
Vrbovec rade asfaltiranje obzirom da Komunalac Vrbovec nema finišer niti svoj asfalt jer je sve
rasprodano i rasfrčkano. Nadalje je odgovorio da u svakom sazivu Županijskih cesta ima nekoga u
Nadzornom odboru tko može pogurati stvari te iznio kako ih se može probati požuriti. Iznio je da
ih je Komunalac Vrbovec 100 puta požurivao i zvao, a oni su govorili da su u gužvi i da ne stignu
te su to odgodili za proljeće i još nisu počeli. Direktor je iznio ako to skoro ne naprave, da se može
mijenjati izvođač i taj posao dati nekome drugome. Vezano uz Komunalac Vrbovec, direktor je
odgovorio da su oni svoje napravili davno, a da Županijske ceste kasne s asfaltiranjem igrališta.
Potom je iznio da Komunalac Vrbovec sada postavlja ogradu te se nada da će se to uskoro završiti
i odgovorio da ih se proba požuriti preko političkih veza koje vijećnik ima.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da u zadnje vrijeme sve stvari koje ovdje čuje poput presice za
smeće, da se to u zbilji i ostvari. Iznio je da je bio zbilja uvrijeđen kada je vijećnik Mijo Mijatović
rekao da će se maknuti kamioni iz Lonjice u Luku. Potom je iznio da ga je vijećnik zvao prije 2-3
tjedna i prijavio mu da sada zbilja kamioni voze preko Luke do Lonjice. Gradonačelnik je
odgovorio da je to kontra dogovora s izvođačima radova i da su oni njemu upravo suprotno
objašnjavali da će oni sebi osigurati izlaz s brze ceste na čvoru kod Novog Sela i da uopće neće
koristiti gradske ulice nego da će s tog izlaza servisirati svoja gradilišta. Gradonačelnik je objasnio
da to nije nešto o čemu se u Gradu raspravljalo nego upravo suprotno i ostao je neugodno time
iznenađen. Gradonačelnik je rekao da nije niti zapisivao pitanje vijećnika jer je odmah znao što će
ga pitati obzirom da je vijećniku to pitanje došlo kao naručeno te da će mu predstavljati problem.
Gradonačelnik je iznio da se buni protiv toga te da je potpisan Ugovor s Integralom kojim bi oni

bilo kakvu štetu koja nastane na cesti u Luku morali sanirati. Gradonačelnik je iznio da je više
puta intervenirano da ne voze preko Luke. Nadalje je iznio da ga još uvijek rastužuje što Ulica
Ivana Gorana Kovačića nije sanirana, a radi se o 300 metara. Iznio je da se radi o županijskoj ceste
i trebalo bi se preko Županije više stisnuti da se to sanira. Gradonačelnik je iznio da očekuje veći
angažman vijećnika Tomljenovića i da će se pridružiti borbi s izvođačima radova koja traje već
skoro dvije godine. Iznio je da to oduzima puno vremena i se nekada nešto dobije, a puno se
izgubi i treba biti dosadan kako bi se lakše preživjelo. Gradonačelnik je zatražio pomoć od
vijećnika Tomljenovića koji je na odgovornoj poziciji, zamolio je da se Županijske ceste malo
probude.
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je djelomično zadovoljan odgovorom vezano uz drugi odgovor gradonačelnika. Iznio je
da on ima stvarno korektan odnos s gradonačelnikom kao predsjednik Mjesnog odbora i
predsjednik DVD-a. Potom je iznio kako bi mu stvarno htio povjerovati ono što je rekao, ali ne
može zbog potpisanog Ugovora o korištenju ceste Luka – Novo Selo. Vijećnik je nadalje iznio da je
vijećnik Tomljenović postao član Nadzornog odbora prije 1 – 1,5 mjesec te ne shvaća ukoliko oni
do sada nisu mogli razdrmati ŽUC, kako to sada očekuju od njega.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je to upravo prilika njihovom novom predsjedniku da se pokaže
da je sposobniji od njega. Iznio je da će mu s ovog mjesta stisnuti ruku i čestitati ako se pokaže da
je uspješniji u utjecaju na ŽUC. Gradonačelnik je iznio da to nije njegovo prebacivanje
odgovornosti, ali da ne bi smjelo biti niti vijećnikovo. Iznio je da je vijećnik Tomljenović postao
predsjednik HDZ-a u Vrbovcu što znači da ima nekakve ambicije i da sada ima priliku da se
pokaže.

IX STJEPAN GROŠANIĆ – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje se odnosi na cestu koja ide od
groblja, nastavak Kolodvorske. Vijećnik je iznio da je jedan dio napravljen, lijepa cesta i nogostup
s jedne i druge strane, a kada se krene od OPIK-a prema Veterinarskoj stanici je užas od ceste,
niti se dalje ne može prema željezničkoj stanici. Smatra da bi se to trebalo riješiti jer je
napravljeno do jednog dijela i dalje nije ništa napravljeno. Drugo pitanje je zamolba od trgovaca i
trgovkinja koji mole da se apelira na Gradsko vijeće da donese odluku kojom bi se u Vrbovcu
zabranio rad nedjeljom trgovinama jer niti u Austriji, niti u Njemačkoj, trgovine ne rade
nedjeljom, osim kruha se ne može ništa kupiti, a vidi se isto tako da u Vrbovcu niti DM ne radi u
nedjelju. Mole to kako bi i oni mogli biti sa svojim obiteljima nedjeljom.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da su izvođači radova izgradili prometnicu do ondje
gdje je njihov opseg radova, a ostala je ulica koja se uništila tijekom radova. Županijska uprava za
ceste ima potpisani ugovor o sanaciji te ulice, ali tek nakon završetka svih radova. Predstoji još
uređenje odnosno radovi na kolodvoru u Vrbovcu te bi nakon tih radova trebala biti sanirana
Kolodvorska ulica. Gradonačelnik je zamolio vijećnika Tomljenovića da to pogura kod ŽUC-a. Do
drugom pitanju gradonačelnik je iznio svoj osobni stav, volio bi da se u RH nedjeljom ne radi.
Gradonačelnik je ponovno iznio da je njegov osobni stav da se ne radi nedjeljom, misli da to nije
na Gradu da o tome odlučuje. Iznio je kako je vijećnik član stranke Milan Bandić 365 koja je na

vlasti u državi te ga je uputio da se obrati na njihovu adresu da se to izglasa. (U tijeku odgovora
gradonačelnika po drugom pitanju vijećnika, na sjednicu je došao vijećnik Dejan Jaić.)
Stjepan Grošanić – vijećnik Stranke rada i solidarnosti
Vijećnik je zadovoljan odgovorom te se nada da će i u tom dijelu biti nogostup s obje strane. Po
drugom odgovoru vijećnik je iznio da bi se Vrbovec trebao ugledati u Podravinu gdje su već neke
općine donijele takvu odluku što znači da lokalna samouprava može o tome odlučivati.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio kako je uvjeren da odluku donosi Gradsko vijeće, a ne Gradonačelnik.
Pozvao je vijećnika da pokrene tu inicijativu i da se Gradsko vijeće o tome izjasni.

X DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ
Vijećnik se prvo osvrnuo na prozivanje njega kao člana Nadzornog odbora ŽUC-a te iznio kako
ŽUC radi po planu, programu i prioritetima. Potom je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po
prvom pitanju vijećnik je iznio da je čuo da u Vrbovcu postoje problemi kod uređenja Gradečke
ulice. Iznio je da ljudi pričaju razne stvari, da je cesta preuska, nogostup preširok, da nema više
sredstava, da će dio ostati neasfaltiran, da su kamioni uništili ulicu. Vijećnik je iznio da daje
gradonačelniku priliku da javno pred svima iznese kakvo je stvarno stanje projekta Gradečke
ulice, kada će ona biti gotova i da li stvarno postoje nekakvi problemi vezano uz njezino uređenje.
Po drugom pitanju vijećnik je iznio da to ide i predsjednika Gradskog vijeća. Vijećnik je čuo da su
neki izvjestitelji s današnje sjednice tek jučer doznali da je danas sjednica Vijeća. Iznio je da ako je
to tako, da to nije dopustivo jer se izvjestitelji trebaju spremiti i moraju znati ranije ako je
sjednica Vijeća danas, a ne mogu jučer poslije jedan sat dobiti obavijest da dođu na Vijeće i da
imaju izvješće. Vijećnik je zamolio da se to provjeri i da se to više ne događa.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je da će on to odmah provjeriti u stručnim službama.
Božica Jagoić Tukša – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca
Pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca odgovorila je da vijećnik može provjeriti u
skupnom e-mailu da je svima bio upućen poziv za sjednicu.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je da je svima isti dan upućen poziv te da su stručne službe iznijele
da su svi dobili poziv u isto vrijeme.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da je od prvog trenutka komentirao taj projekt, da
nema nepremostivih problema, ima financija, cesta će se sagraditi s nogostupom koji je širok
skoro kao i sama cesta, a zašto je tako širok, ne zna. Gradonačelnik je obrazložio da je imao izbor
u Gradskoj upravi prije godinu dana da te godine prijavi na nacionalne fondove taj projekat ili da
ne prijavi ništa. Objasnio je da je projekt Gradečke ulice bio tako isprojektiran, ostavila ga je bivša
vlast te se odlučilo da će se on prijaviti. Gradonačelnik je iznio da mu nije jasno zašto su tamo
dvije stanice za autobuse i dvije biciklističke staze. Ponovno je iznio da problema nema, da ljudi
moraju znati da asfalta neće biti ove godine u Gradečkoj ulici, ali da svi to zajedno mogu staviti u

program za slijedeću godinu, vidjet će se koliko će koštati pa ako će biti sredstava u Proračunu
može se slijedeće godine i asfaltirati. Gradonačelnik je iznio da će se vidjeti kada završe radovi u
kakvom stanju će biti cesta i da li će to biti hitno ili ne. Ponovno je iznio da se ove godine sigurno
neće asfaltirati navedena cesta jer su već određeni prioriteti, a koji su veći i izglasani.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća iznio je da će on odgovoriti na drugo pitanje. Predsjednik Vijeća odgovorio je
da je u provjeri sa stručnim službama utvrđeno da su svi dobili e-mail kod dostave materijala
odnosno kada se isto dostavljalo i vijećnicima. Predsjednik Vijeća obrazložio je da je e-mail poslan
isti dan svima i da je trebao doći u nekakvom realnom vremenu, no da se može dogoditi problem
s računalom ili vezom, a na to se ne može utjecati. Predsjednik Vijeća iznio je da se može
eventualno kod takvih slučajeva odnosno godišnjih izvještaja još dodatno kontaktirati izvjestitelje
obzirom da se njima ne šalju pozivi za sve sjednice te provjeriti telefonski da li su primili e-mail.
Predsjednik Vijeća iznio je da će to ubuduće biti jedna dodatna stvar kako se više ne bi događala
takve stvari. Predsjednik Vijeća ispričao se u ime stručnih službi ako je e-mail došao prekasno.
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je iznio da njegova oba pitanja su išla u smjeru ne neke posebne kritike nego da se to
ispravi, a ako se sada to dogodilo da se nađe načina da ljudi koji nisu uvijek na Vijeću kao
vijećnici, da im se pošalje sms ili nešto jer ljudi ne prate nešto u čemu nisu stalno. Vijećnik je iznio
nadu da se to više neće dogoditi. Po odgovoru vezanom za Gradečku ulicu, iznio je kako je htio da
ljudi čuju i da ne pričaju ovakve i onakve priče jer da se njega pitalo prije 10 minuta, onda bih
rekao da se projekt može promijeniti, a u biti se ne može. Vijećnik je iznio da poštuje što je
gradonačelnik rekao te apelira da kada ti radovi budu gotovi, da se vidi što dalje s tim kako taj
posao ne bi ostao nezavršen.

X ŠTEFICA FINTIĆ – HDZ
Vijećnica je postavila dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje vezano je uz provođenje
predmetne nastave u Područnoj školi Lonjica. Vijećnica je iznijela da je gradonačelnik rekao kako
će razgovarat s ravnateljicom Edinom Opertom te ju zanima da li je taj razgovor izvršen i da li ima
kakvih konkretnih rezultata. Vijećnicu zanima da li gradonačelnik može obavijestiti da li je što
dogovoreno. Drugo pitanje odnosi se na Ulicu Ivana Gorana Kovačića. Vijećnicu zanima da li je
ona u planu za izvođenje asfaltnih radova ove godine.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da to traje možda malo duže nego što je on mislio
da bude te su ga sada obavijestili da je odgovor sada stigao iz škole, ali ga on nije još vidio.
Gradonačelnik je odgovorio da je odgovor stigao danas i misli da je negativan jer se ne bi imala
gdje izvoditi predmetna nastava u Lonjici, ne bi bilo laboratorija za kemiju, ne bi se ima gdje
izvoditi tjelesni kao niti tehnički i slični predmeti. Nadalje je odgovorio da bi u tom slučaju trebala
djeca iz Peskovca, Negovca, Samoborca i Vrhovca ići u školu u Lonjicu i da bi se prijevoz tako
trebao organizirati. Gradonačelnik je iznio da bi trebalo razgovarati s tim ljudima da li oni uopće
žele to, ne može se njih sada prisiliti da oni idu u Lonjicu ako oni to ne žele. Po drugom pitanju
gradonačelnik je odgovorio kako je rekao na prošlom Vijeću da se nada da će ulica biti asfaltirana
do ljeta. Potom je iznio da je ljeto već tu blizu i da je neki dan bio s izvođačem radova i opet se
kumilo i molilo da se to po asfaltira. Objasnio je da se radi o nekakvih 300 metara ceste za koju

misli da nije velika cijena, a puno bi značila. Iznio je kako je najveći problem što radovi tamo nisu
gotovi, još se uvijek radi, ali misli da se ipak mora stisnuti da se ta ulica uredi.
Štefica Fintić – vijećnica HDZ-a
Vijećnicu zanima da li je ravnateljica uopće razgovarala s voditeljicom i učiteljicama iz Područne
škole jer u razgovoru s njima neke se stvari, koliko je ona shvatila, mogu tamo održavati pa
smatra da bi bilo dobro da se pozovu i te učiteljice i voditeljica na neki razgovor kako bi i one dale
svoje mišljenje. Vijećnica je zamolila da se taj stav odnosno zaključak pošalje na Mjesni odbor jer
on mora tu inicijativu roditelja opravdati tj. mora im se pročitati što su zapravo ravnateljica i Grad
odlučili.

XI DRAŽEN SUDINEC – REFORMISTI
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje tiče se odmarališta u Nerezinama.
Vijećnik je iznio da je gradonačelnik obećao da će se Nerezine urediti iz EU fondova i da Vrbovec
neće morati tu puno participirati. Vijećnik je nadalje iznio da prema zadnjim informacijama kojim
on raspolaže, da se došlo do toga da u dvije godine je već ostvareno milijun ulaganja. Vijećnik je
iznio da je u Vijeću postavio pitanje vezano uz iznose koji će uopće biti potrebni da bi se sve
uredilo po nekim višim standardima nego što je to bilo te su tada nezavisni vijećnici Darko
Dananić i Hrvoje Herček rekli da nema financijske analize i da ona nije potrebna. Potom je iznio
kako se čuje da su za Nerezine vezane neke afere i da isti izvođači non-stop rade, a paralelno se
radi i na nekim drugim stvarima. Vijećnika zanima koliko će još koštati Nerezine i koliko u svim
troškovima sada i kasnije u investicijskom održavanju će participirati općine. Vijećnik je iznio kako
je primijećeno da roditelji za djecu iz okolnih općina participiraju u troškovima boravka djece u
Nerezinama, međutim, koliko on zna, općine do sada nisu platile niti jedne kune i nije siguran da
će platiti ikada ijedne kune što znači da ih Grad časti, časti politiku iz okolnih područja. Vijećnik je
iznio da se drugo pitanje odnosi na poslovne zone.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da je vijećnik postavio već dva pitanja.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je gradonačelniku da je vijećnik postavio pitanje za Nerezine.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je upitao koje je to pitanje za Nerezine.
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je iznio da je postavio pitanje koliko će još biti ulaganja vezano uz Nerezine i koliko su do
sada participirale općine.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je prekinuo vijećnika i iznio kako su to dva pitanja.
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je iznio da se govori o investiciji u Nerezinama.

Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća iznio je da su Nerezine jedno pitanje.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je upitao koje je pitanje za Nerezine.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća zatražio je od vijećnika da konkretno postavi pitanje jer on isto sada ne shvaća
koje je konkretno pitanje.
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je postavio pitanje koliko će ukupno biti investicija u obnovi odmarališta u Nerezinama i
koliko u tome svemu onda participiraju okolne općine, sada i ubuduće. Drugo pitanje tiče se
poslovnih zona. Vijećnik je iznio da je na ovoj sjednici Vijeća tema i da će se participirati u cijeni
odnosno da će se potencijalni investitori osloboditi dio troška kupnje zemljišta. Nadalje je iznio
da kao i do sada kada se govori o poticajnim mjerama za poduzetništvo, očito je da se ovdje opet
pogoduje velikim odnosno onima koji imaju novca i nije siguran da je opet sve baš sasvim
transparentno. Smatra da je sedam godina dugi rok, a zna se da svi koji imaju uspjeha, da to rade
za 2-3 godine, realiziraju stvari, a ovdje nema niti uvjeta zapošljavanja, ne izbacuju se investitori
van ako ništa ne naprave, čak im se daje još šest mjeseci da preprodaju zemljište. Vijećnik je
obrazložio da sedam godina ne smiju prodavati, ali iza toga ako iskolče, onda bi to mogli prodati.
Vijećnika zanima da li gradonačelnik već ima svoje investitore za takve uvjete.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik vijeća iznio je da vijećnik zna kako ima pravo ovdje svašta govoriti i da neće biti
kažnjeni zbog toga, ali ga moli da ne iskrivljava činjenice.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da opet svako radi po svome, tako i vijećnik Sudinec opet po svome.
Gradonačelnik je iznio da su tu uvijek riječi kao što su afere, pogodovanje, nije transparentno, da
gradonačelnik ima svoje ljude, namještanje i slično. Iznio je kako će ponoviti vijećniku Sudincu
koji se tu javno hvalio da je prijavio gradonačelnika na USKOK i državnom odvjetništvu, da je
stigao nalaz odnosno rješenje kojim je gradonačelnik oslobođen po svim optužbama za koje ga je
vijećnik Sudinec prijavio. Iznio je kako mu je gnjusno da se mora opravdavati jednom čovjeku koji
živi u svojem svijetu.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća pozvao je gradonačelnika da odgovori na pitanje.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da će odgovoriti. Iznio je kako Vijeće ima 17 vijećnika i da svatko ima pravo
na svoje pitanje. Potom je iznio da on poštuje 16 vijećnika koji postavljaju pitanja koja nekada
znaju biti i nezgoda te odgovara na njih, ali odbija odgovoriti na pitanje gdje ga jedan vijećnik
non-stop implicira. Iznio je da on neće na to odgovarati jer je pošten, nema puno u životu i sve
što ima zaradio je sam. Nadalje je iznio da je on iz skromne obitelji i da su mu roditelji radnici te
da tako skromno i žive. Gradonačelnik je iznio da sada možda ima malo veću plaću nego što ju je

imao prije, ali da nema ništa puno u životu. Iznio je kako je objašnjavao da još nisu uredili niti
potkrovlje i misli da nije potrebno da odgovara na ovakva pitanja.
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je iznio kako je ovo opet primjer da se ne pridržava Poslovnika, gradonačelnik je na
sjednici gost, a predsjednik Vijeća nema nikakav utjecaj na njega iako je bio već izbačen iz većine i
vratio se nazad za 3.500,00 kuna mjesečno.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća iznio je da vijećnik govori neistine i nastavi li tako, da će mu oduzeti riječ.
Predsjednik Vijeća uputio je vijećnika da može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo i
zamolio ga je da ne priča laži u eter. Predsjednik Vijeća zamolio je vijećnika da ne zloupotrebljava
Aktualni sat.
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je iznio da nije zadovoljan odgovorima kojih nije niti bilo.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća uputio je vijećnika da može postaviti dopunsko pitanje te da ima još 30
sekundi.
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je iznio da s obzirom na situaciju vezanu uz investicije u Vrbovcu i poticanje
poduzetništva, da će Reformisti predložiti nultu stopu prireza tako da i mali poduzetnici imaju
neke koristi jer Grad je dobio od poreza na dohodak dodatnih 16.000.000,00 kuna u prošloj
godini i kada se tome pribroji 16.000.000,00 kuna koje je imao, radi se o duplo više sredstava i u
tome leži sav uspjeh gradonačelnika. Vezano za Nerezine iznio je da kada se već časti politika iz
okolnih općina, da će onda isto tako predložiti dogovor vijećnicima hoće li pomoći određene
kategorije građana, poput bolesne djece koja ne idu u školu plivanja, umirovljenike i druge, da im
se omogući van sezone plivanje besplatni boravak u Nerezinama pa će se vidjeti koji vijećnici
neće podržati takav prijedlog.
Gradonačelnik se javio za riječ.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća nije dao riječ gradonačelniku te iznio kao nije imao pitanje jer nije odgovorio
na postavljena pitanja tako da neće sada niti odgovarati.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio predsjedniku Vijeća da je vijećnik postavio dodatno pitanje.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je gradonačelniku da vijećnik nije postavio dodatno pitanje.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio predsjedniku Vijeća da je vijećnik postavio dodatno pitanje.

Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je iznio kako nije postavio dodatno pitanje.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio vijećniku da je postavio dodatno pitanje.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je da je vijećnik započeo predizbornu kampanju.
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je odgovorio da nije postavio pitanje.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća zamolio je gradonačelnika da se udalji s govornice na svoje mjesto kako bi se
moglo nastaviti s Aktualnim satom.
Tihomir Antolković – vijećnik SDP-a
Vijećnik je iznio da je predsjednik Vijeća dao mogućnost vijećniku da postavi dodatno pitanje.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je kako je dao vijećniku mogućnost da postavi dodatno pitanje.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da je vijećnik postavio dodatno pitanje. Iznio je da je predsjednik Vijeća
pitao koje je dodatno pitanje i vijećnik ga je tada postavio.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je da vijećnik ima pravo po Poslovniku izraziti svoje nezadovoljstvo i
zadovoljstvo. Nadalje je iznio da isto tako u minuti se može očitovati na odgovor. Predsjednik
Vijeća iznio je da se vijećnik očitovao i tu je priči kraj. Predsjednik Vijeća odgovorio je
gradonačelniku da nije htio vijećniku odgovoriti na pitanja i ne vidi zašto bi mu sada onda
odgovarao. Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnika Darka Dananića da postavi pitanje.
Tihomir Antolković – vijećnik SDP-a
Vijećnik je iznio kako je predsjednik Vijeća sam rekao vijećniku da postavi dodatno pitanje.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća objasnio je da vijećnik ima pravo na dodatno pitanje. Predsjednik Vijeća
ponovno je pozvao vijećnika Darka Dananića da postavi pitanje.
Darko Dananić – nezavisni vijećnik
Vijećnik je iznio da ne može postaviti pitanje jer nema mjesto.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća obratio se gradonačelniku i iznio kako on nije predsjedavajući od prije dvije
godine te ga neće micati s govornice kao što je to onda bilo. Predsjednik Vijeća iznio je da je
strpljiv i da će pričekati da se makne s govornice.

Stjepan Fotović – vijećnik Laburista
Vijećnik je iznio da je gradonačelnik tražio jednu rečenicu da odgovori.
Dražen Sudinec – vijećnik Reformista
Vijećnik je upitao na šta da gradonačelnik odgovora. Vijećnik je iznio da je on izrazio svoje
nezadovoljstvo.
Mijo Mijatović – vijećnik HDZ-a
Vijećnik je iznio da se konstantno krši Poslovnik i da može razumijeti frustracije gradonačelnika
pitanjima vijećnika Sudinca. Vijećnik je iznio kako je gradonačelnik slično tako to radio u prošlom
sazivu bivšem gradonačelniku. Vijećnik je zatražio od predsjednika Vijeća da prekine sjednicu do
kada se ne steknu uvjeti za nastavak sjednice.
Tihomir Antolković – vijećnik SDP-a
Vijećnik je iznio da gradonačelnik nije prekršio Poslovnik i da je predsjednik Vijeća dao pravo
vijećniku Sudincu da postavi dodatno pitanje.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je da je to točno i da po Poslovniku vijećnik ima pravo na dodano
pitanje.
Tihomir Antolković – vijećnik SDP-a
Vijećnik se obratio predsjedniku Vijeća i iznio kako mu je on ponudio dodatno pitanje.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je da je to točno, ali vijećnik ga nije postavio.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je vijećnik postavio dodatno pitanje.
Tihomir Antolković – vijećnik SDP-a
Vijećnik je iznio da se pod dodatno pitanje ne može komentirati.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da se može provjeriti zapisnik te da je predsjednik Vijeća upitao vijećnika
da li ima dodatno pitanje i rekao mu da ima još 30 sekundi da ga postavi.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je gradonačelniku da će ga upoznati s Poslovnikom i da se svaki
vijećnik ima pravo očitovati na odgovor te ne treba postaviti pitanje.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je iznio da je predsjednik Vijeća upitao vijećnika da li ima dodatno pitanje i rekao
mu da ima još 30 sekundi da ga postavi što je on i učinio.

Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je gradonačelniku kako on iz toga nije vidio da je vijećnik postavio
pitanje. Predsjednik Vijeća smatra da vijećnik nije postavio pitanje.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio predsjedniku Vijeća da mu je predsjednik Vijeća dao to pravo, što
gradonačelniku odmah aktivira njegovu pravo da odgovara. Smatra da predsjednik Vijeća nije tu
da to tumači.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća odgovorio je kako je on tu da se drži Poslovnika.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik se složio s predsjednikom Vijeća i odgovorio mu da sada on treba odgovarati.
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Predsjednik Vijeća iznio je da se treba držati Poslovnika i odredio stanku od 5 minuta nakon koje
će se nastaviti s Aktualnim satom.
(Stanka 5 minuta.)
Predsjednik Vijeća konstatirao je da je isteklo vrijeme za stanku te je utvrdio kvorum i iznio da će
se nastaviti s Aktualnim satom. Pozvao je vijećnika Darka Dananića da postavi pitanje. Vijećnik
Dražen Sudinec obratio se predsjedniku Vijeća, iznio je kako je gotovo te da će se oni dići i otići.
Potom je iznio da predsjednik Vijeća ne poštuje Poslovnik. Predsjednik Vijeća odgovorio je da ga
on poštuje te oduzeo riječ vijećniku Draženu Sudincu jer govori iz klupe. (Dio vijećnika počeo je
ustajati i napuštati sjednicu Vijeća.) Predsjednik Vijeća iznio je da će se vidjeti da li će biti
kvoruma za nastavak sjednice. Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a i Laburista Tihomir Antolković u
ime Kluba vijećnika zatražio je stanku u trajanju od 5 minuta. Predsjednik Vijeća odredio je
stanku.
(Stanka.)
(Neposredno prije određivanja stanke kao i za vrijeme stanke, sjednicu su napustili: drugi
potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić, vijećnik Mijo Mijatović, vijećnik Damir Tomljenović, vijećnica
Štefica Fintić, vijećnik Franjo Simić, vijećnik Dejan Jaić, vijećnik Dražen Sudinec i vijećnik Stjepan
Grošanić. Na sjednicu je došao vijećnik Stjepan Tvorić.)
Nakon stanke, predsjednik Vijeća pozvao je predsjednika Kluba vijećnika SDP-a i Laburista da
obrazloži traženu stanku. Predsjednik Vijeća utvrdio je kvorum te iznio da je prisutno 9 od 17
vijećnika te da se sjednica može nastaviti. Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a i Laburista iznio je da
je tražen stanka zbog dodatnih konzultacija i iznenadnog odlaska dijela oporbenih vijećnika sa
sjednice Vijeća. Smatra da ih očigledno ne zanimaju predmetne teme. Predsjednik Vijeća iznio je
da će se nastaviti s Aktualnim satom budući da postoji kvorum. Potom je pozvao vijećnika Darka
Dananića da postavi pitanja.

XII DARKO DANANIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje vezano je za izgradnju
vodoopskrbe mreže po programu RVS Zagreb istok čiji početak je bio planiran za 2018. godinu i
trajao bi do 2023. godine. Vijećnik je iznio da 2018. godine nije započeta realizacije te da je već
skoro pola 2019. godine i da se ništa ne događa. Vijećnik je zamolio gradonačelnika da iznese
saznanja po tom pitanju jer građani čekaju na priključak na vodoopskrbu mrežu. Po drugom
pitanju iznio je da često boravi u naselju Konak te da je tamo predviđeno asfaltiranje jedne ceste.
Vijećnika zanima u kojoj je fazi taj projekt.
Denis Kralj – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je iznio da je danas odgovarao u Aktualnom satu o projektu RVS
Zagreb istok te da je informiran od direktora Vodovoda i odvodnje Zagrebačke županije kako je
prošli tjedan raspisan javni natječaj za izgradnju. Gradonačelnik je iznio da je to napokon
raspisano te da bi mogli kroz mjesec – dva napokon imati izvođača radova za vodovod. Smatra da
se napokon došlo do značajnih pomaka i nada se da će se uskoro početi graditi u Vrbovcu i u
okolnim općinama. Iznio je kako je već prije rekao da ne zna točno hoće li se raditi u Vrbovcu ove
godine, slijedeće ili za dvije ili će se prvo ići u Dubravu ili Farkaševac ili Preseku. Istaknuo je kako
se radi o velikom području koje ima puno kilometara vodovoda. Gradonačelnik se nada da će
kroz par godina Vrbovec i okolne općine dobiti vodu. Po drugom pitanju gradonačelnik je
odgovorio da se radi o ulici u Konaku, ista je u planu izgradnje i najavio je da će se ove godine ona
asfaltirati usprkos povećanim cijenama. Iznio je kako je mislio da će se i više asfaltirati, ali u
Konaku će se asfaltirati barem jedna ulica.
Vijećnik je vrlo zadovoljan odgovorima.

XIII STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Vijećnik je iznio kako su ga pitali mlađi obrtnici
zašto za njih nema poticaja prilikom otvaranja obrta, nema oslobođenja plaćanja komunalne
naknade kao niti ništa drugo. Iznio je kako je prošle godine jedan obrtnik otvorio obrt i nije imao
poticaj. Vijećnika zanima zbog čega nema u Gradu sluha za takve male obrtnike.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da se ne slaže s vijećnikom jer Grad upravo na tome radi, ima više
mjera koje se odnose upravo na male obrtnike. Iznio je kako je prvo start up za sve koji otvaraju
nove firme. Iznio je kako je za njih također osmišljena jedna mjera da mogu dobiti poticaj te je
raspisana mjera za strojeve, za kupnju opreme za poduzetnike, a koja je upravo usmjerena na
male poduzetnike. Gradonačelnik je iznio da se radi o nekakvih 15.000,00 kn odnosno da je
maksimum do 30 % ukupne investicije. Gradonačelnik je obrazložio da to nije ništa za neke ljude
koji kupuju strojeve po milijun eura te da je upravo to mjera za male poduzetnike. Iznio je kako je
zapravo iznenađen malim odazivom na tu mjeru, mislim da čak ljudi možda nisu niti informirani
kao što nije informiran obrtnik koji je pričao s vijećnikom. Pozvao je sve obrtnike i poduzetnike da
se jave na mjere u Gradu Vrbovcu. Još jednom je odgovorio da ima mjera za start up te mjera za
opremu.

Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik
Vijećnik je iznio kako će odgovor prenijeti zainteresiranom obrtniku te ga uputiti da se javi u
Grad.
Pošto više nije bilo zainteresiranih za postavljanje pitanja, predsjednik Vijeća zaključio je Aktualni
sat te se krenulo po Dnevnom redu.

Točka 1.
Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
d) Narodne knjižnice Vrbovec
e) I. osnovne škole Vrbovec
f) II. osnovne škole Vrbovec
Predsjednik Vijeća konstatirao je da su vijećnici primili materijale te ih pitao da li ima potrebe za
izlaganjem. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje.
Jednoglasno (9 glasova) je odlučeno da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali:
Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav
Smolec, Ivan Svečanjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Predsjednik Vijeća otvorio je
raspravu. Vijećnik Tihomir Antolković iznio je kako se može primijetiti velika aktivnost ustanova u
ovom kratkom periodu, misli da je aktivnost prepoznata i da bi građani trebali biti zadovoljni više
nego u proteklom periodu prošle godine. Smatra da se ljudima pruža puno više mogućnosti
odnosno sadržaja u Gradu. Smatra da je Turistička zajednica napravila puno. Predsjednik Vijeća
prekinuo je vijećnika te iznio da se o radu i poslovanju Turističke zajednice raspravlja pod drugom
točkom. Vijećnik Tihomir Antolković iznio je da će mišljenje izreći pod ovom točkom, smatra da je
Turistička zajednica pokazala jednu inicijativu i aktivnost koja je stvarno na visokoj razini. Smatra
da se puto toga lijepog i dobro odvijalo te da treba tako nastaviti. Smatra da se time dokazalo da
je izbor nove ravnateljice Turističke zajednice puno dobrog donio Gradu. Pošto daljnje potrebe za
raspravom nije bilo, predsjednik Vijeća zaključio je raspravu i konstatirao da se predmetna
Izvješća primaju na znanje.
Zaključak KLASA: 021-06/19-01/16; URBROJ: 238/32-01/01-19-1, Zaključak KLASA: 021-06/1901/17; URBROJ: 238/32-01/01-19-1, Zaključak KLASA: 021-06/19-01/18; URBROJ: 238/32-01/0119-1, Zaključak KLASA: 021-06/19-01/19; URBROJ: 238/32-01/01-19-1, Zaključak KLASA: 02106/19-01/20; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 i Zaključak KLASA: 021-06/19-01/21; URBROJ: 238/3201/01-19-1 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 2.
Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovca
d) Crvenog križa Vrbovec
Predsjednik Vijeća konstatirao je da su vijećnici primili materijale te ih pitao da li ima potrebe za
izlaganjem. Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se preskoči uvodno izlaganje.
Jednoglasno (9 glasova) je odlučeno da će se preskočiti uvodno izlaganje. „Za“ su glasovali:
Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav
Smolec, Ivan Svečanjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potrebe za raspravom nije bilo
te je predsjednik Vijeća konstatirao da se predmetna Izvješća primaju na znanje.
Zaključak KLASA: 021-06/19-01/22; URBROJ: 238/32-01/01-19-1, Zaključak KLASA: 021-06/1901/23; URBROJ: 238/32-01/01-19-1, Zaključak KLASA: 021-06/19-01/24; URBROJ: 238/32-01/0119-1 i Zaključak KLASA: 021-06/19-01/25; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni su dio ovog
Zapisnika.

Predsjednik Vijeća zahvalio se ravnateljima ustanova i zajednica na dolasku.

Točka 3.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Vrbovca za 2018. godinu
Predsjednik Vijeća utvrdio je da su primljeni materijali za predmetnu točku. Jednoglasno (9
glasova) je odlučeno da će se preskočiti izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan
Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak,
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno (9
glasova) je donesen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje
01.01.2018. do 31.12.2018. godine. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir
Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak, Martina Petrak i
Marcela Ledinski Mitrov. Predsjednik Vijeća izvijestio je da se također sastao Odbor za financije
koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Godišnji izvještaj objaviti će se u „Glasniku Grada
Vrbovca“ te na službenoj Internet stranici Grada Vrbovca.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.
godine KLASA: 400-05/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

a)
b)
c)
d)
e)

Točka 4.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu
javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2018. godinu
javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2018. godini

Predsjednik Vijeća utvrdio je da su primljeni materijali za predmetnu točku. Jednoglasno (9
glasova) je odlučeno da će se preskočiti izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan
Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak,
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno (9
glasova) su doneseni: Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
Grada Vrbovca za 2018. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu, Zaključak o usvajanju
Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018.
godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj
zaštiti Grada Vrbovca za 2018. godinu te Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2018. godini. Doneseni Zaključci objavljuju se u
„Glasniku Grada Vrbovca“.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za
2018. godinu KLASA: 612-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-4, Zaključak o usvajanju
Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za
2018. godinu KLASA: 602-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-4, Zaključak o usvajanju
Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018.
godinu KLASA: 550-01/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-4, Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2018. godinu
KLASA: 402-03/17-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-3 i Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2018. godini KLASA: 402-03/17-01/02;
URBROJ: 238/32-01/01-19-4 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 5.
Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
Gradonačelnik je promijenio Prijedlog na način da se aktivnost troškova analize mlijeka za
poljoprivrednike smanjuje za 80.000,00 kuna i sada iznosi 10.000,00 kuna. Gradonačelnik je
obrazložio da se stavka umanjuje obzirom da država sada plaća analizu mlijeka. Iznio je da se
sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna raspoređuju na aktivnost sufinanciranja analize tla. Potrebe
za raspravom nije bilo. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za financije koji je dao pozitivno
mišljenje na Prijedlog. Jednoglasno (9 glasova) su donesene I. izmjene i dopune Proračuna Grada
Vrbovca za 2019. godinu. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir Antolković,
Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak, Martina Petrak i Marcela
Ledinski Mitrov. I. izmjene i dopune Proračuna objavljuju se u „Glasniku Grada Vrbovca“ i na
službenoj internetskoj stranici Grada Vrbovca, a stupaju na snagu prvi dan nakon objave.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu KLASA: 400-06/18-01/01; URBROJ:
238/32-01/01-19-2 sastavni su dio ovog Zapisnika.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Točka 6.
Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu

Predsjednik Vijeća utvrdio je da su primljeni materijali za predmetnu točku. Jednoglasno (9
glasova) je odlučeno da će se preskočiti izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan
Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak,
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno (9
glasova) su donesene: I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Vrbovca za 2019. godinu, I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada
Vrbovca za 2019. godinu, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za
2019. godinu, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu
Grada Vrbovca za 2019. godinu, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu
Grada Vrbovca za 2019. godinu. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir
Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak, Martina Petrak i
Marcela Ledinski Mitrov. Svi doneseni akti stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku
Grada Vrbovca“.
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019.
godinu KLASA: 363-05/18-01/10; URBROJ: 238/32-01/01-19-2, I. izmjene i dopune Programa
građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu KLASA: 361-01/18-01/03;
URBROJ: 238/32-01/01-19-2, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada
Vrbovca za 2019. godinu KLASA: 612-01/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-2, I. izmjene i
dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019.
godinu KLASA: 602-01/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-2, I. izmjene i dopune Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu KLASA: 550-01/1801/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-2 i I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada
Vrbovca za 2019. godinu KLASA: 620-01/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-2 sastavni su dio
ovog Zapisnika.

Točka 7.
Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložio je predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Hrvoje
Herček. Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno (9 glasova) su donesene Izmjene i dopune
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović,

Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak, Martina
Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca KLASA: 021-05/18-01/26; URBROJ:
238/32-01/01-19-2 sastavni su dio ovog Zapisnika.

Točka 8.
Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za područje grada Vrbovca
Predsjednik Vijeća utvrdio je da su primljeni materijali za predmetnu točku. Jednoglasno (9
glasova) je odlučeno da će se preskočiti izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan
Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak,
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Zamjenik gradonačelnika Ivica Strnščak zahvalio se
izrađivaču Plana gospodinu Nenadu Vidoviću na dobro odrađenom poslu. Potrebe za raspravom
nije bilo. Jednoglasno (9 glasova) je donesena Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća za područje grada Vrbovca. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir
Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak, Martina Petrak i
Marcela Ledinski Mitrov. Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada
Vrbovca.“
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca KLASA: 81001/19-01/03; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 9.
Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
Obrazloženje Prijedloga dao je predsjednik Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca
Hrvoje Herček. Potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno (9 glasova) je donesen Zaključak o
dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2018. godinu kojim se nagrade dodjeljuju: Ivanu
Novaku, Josipu Klepcu, Marijani Prevarek, Limenoj glazbi i mažoretkinjama Vrbovec, Prenku
Andreiću, prof. dr. sc. Ivanu Kopriću, Dubravki Borko, Ljiljani Stanko i Josipu Klasiću. Godišnje
nagrade i priznanja Grada Vrbovca za 2018. godinu uručit će se nagrađenima na Svečanoj sjednici
Gradskog vijeća Grada Vrbovca povodom Dana Grada koja će se održati 15. lipnja 2019. godine.
Doneseni Zaključak objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček,
Stjepan Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan
Svečanjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.
Zaključak o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2018. godinu KLASA: 061-01/19-01/01;
URBROJ: 238/32-01/01-19-19 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 10.
Donošenje Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju
kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
Gradonačelnik je iznio da mijenja predmetni Prijedlog u članku 8. stavku 5. na način da se riječi:
„u kojem slučaju je kupac dužan vratiti zemljište prodavatelju, izvršiti povrat primljenih poticaja,
te podmiriti sve troškove prodavatelja koje je imao prilikom raspisivanja javnog natječaja u visini
izdanih računa za te aktivnosti“ brišu. Iznio je da je to po uzoru na neke druge gradove te se
shvatilo da je to jednostavnije za ljude koji budu kupovali zemlju. Predsjednik Vijeća iznio je da se
sastao Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte te Odbor za financije koji su dali pozitivno mišljenje
na predmetni Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Vijećnik Darko Dananić iznio je da
ako se sufinancira nekome kupovina zemljišta, da mu se daje rok u kojem on to mora izgraditi.
Vijećnika zanima da li je to rok od sedam godina. Gradonačelnik je odgovorio da je to rok od
sedam godina. Vijećnik Darko Dananić postavio je pitanje da li onda investitor nakon tog roka,
ako ne izgradi, može prodati zemlju. Gradonačelnik je odgovorio da mora izgraditi u roku tri
godine od pravomoćnosti građevinske dozvole, a ukupan period je sedam godina. Vijećnik Darko
Dananić postavio je pitanje da li taj kupac koji je dobio sufinanciranje može prodati zemljište.
Gradonačelnik je odgovorio vijećniku da ne može, jedino ako je izgradio halu odnosno time bi
ispunio uvjete i onda bi mogao to prodati. Obzirom da daljnje potrebe za raspravom nije bilo
jednoglasno (9 glasova) je donesen Pravilnik o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju
kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama. Pravilnik stupa na snagu prvog dan od
dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Pravilnik o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim
zonama KLASA: 302-01/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 11.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proširenju zone
malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
Predsjednik Vijeća utvrdio je da su primljeni materijali za predmetnu točku. Jednoglasno (9
glasova) je odlučeno da će se preskočiti izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan
Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak,
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut,
Poslovnik i opće akte koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo.
Jednoglasno (9 glasova) je donesena Odluka o dopuni Odluke o proširenju zone malog
gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“. Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku
Grada Vrbovca“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir Antolković, Darko
Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski
Mitrov.
Odluka o dopuni Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“ KLASA:
302-02/19-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 12.
Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Gradskog stadiona
Predsjednik Vijeća utvrdio je da su primljeni materijali za predmetnu točku. Jednoglasno (9
glasova) je odlučeno da će se preskočiti izlaganje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan
Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Ivan Svečanjak,
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Potrebe za raspravom nije bilo te je jednoglasno (9
glasova) donesena Odluka o davanju na upravljanje Gradskog stadiona. „Za“ su glasovali: Hrvoje
Herček, Stjepan Fotović, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec,
Ivan Svečanjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 01. 07. 2019. godine.
Odluka o davanju na upravljanje Gradskog stadiona KLASA: 406-01/19-01/03; URBROJ: 238/3201/01-19-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 13.
Prijedlozi i mišljenja
V.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec Snježana Prebežić pozdravila je sve prisutne. Iznijela je da
se puno puta u vijećnici spominjalo njezino ime i prezime, a da ju nitko nije upoznao niti pozvao
na razgovor da uopće vidi tko je ona. Zamolila je da slijedeći puta kada ju se spominje, da to bude
u pozitivnom, a ne negativnom ozračuju jer smatra da će svojim radom doprinijeti tome da to
mišljenje bude pozitivno.
Predsjednik Vijeća ispravio je v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec u dijelu koji se odnosi na
upoznavanje. Iznio je kako su neki vijećnici tražili da ju upoznaju i porazgovaraju s njom. Smatra
da bi se v.d. ravnateljice trebala upoznati sa svim vijećnicima kao i drugi ravnatelji ustanova u
vlasništvu Grada. Potom je predsjednik Vijeća izrazio svoje negodovanje na ponašanje u vijećnici i
na sjednicu kakva je bila danas. Smatra da to vijećnicima nije na čast, da se svi trebaju držati
Poslovnika te da Poslovnik treba tumačiti uvijek isto i prema svima isto. Zamolio je da ubuduće
kada predsjednik Vijeća zamoli, bilo vijećnike ili predstavnike kojima su upućena pitanja, da se
drži tada riječi predsjednika Vijeća i njegovih molbi, a ne da se moraju raditi stanke i u takvom
ozračju donositi akte na ovakvim sjednicama bez obzira tko je na vlasti, a tko u oporbi. Smatra da
to svima ne služi na čast i moli da takve sjednice budu izuzetak, a ne pravilo.
Obzirom da daljnje potrebe za raspravom pod ovom točkom nije bilo, predsjednik Vijeća zaključio
je 20. sjednicu u 20.25 sati.

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

Katarina Škudar-Vincek

Hrvoje Herček, prof.

