ZAPISNIK
s Tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 17. travnja 2019. godine u Velikoj
vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 17.30 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, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić,
Darko Dananić, Stjepan Tvorić (Vijećnik je došao na sjednicu na početku rasprave.), Vjekoslav
Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov
Nenazočni vijećnici: Štefica Fintić
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika, Robert
Đuranec – zamjenik gradonačelnika, Božica Jagoić Tukša - pročelnica Službe za opće poslove
Grada Vrbovca, Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo,
Dubravko Ponoš – direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Marko Belošević
– stručni suradnik za opće poslove i direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o., Mato Jelić –
direktor Komunalca Vrbovec d.o.o., Vlado Mesnik – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke
županije, Zlatko Hržić – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke županije, mediji i građani

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio Tematsku sjednicu Gradskog vijeća
Grada Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća utvrdio da je sjednici prisutno 15 (petnaest) od
17 (sedamnaest) vijećnika odnosno da Vijeće ima kvorum za rad. Predsjednik Vijeća utvrdio je
Dnevni red kako slijedi

DNEVNI RED
1. Rasprava o Prijedlogu FZZOIEU za odlaganjem otpada s područja Grada Sv. I. Zeline
na odlagalištu otpada Beljavine na području grada Vrbovca
Predlagatelji: Klub vijećnika HDZ-HSU, vijećnik Dražen
Sudinec, Dejan Jaić i Stjepan Grošanić
Izvjestitelj: Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.

Točka 1.
Rasprava o Prijedlogu FZZOIEU za odlaganjem otpada s područja Grada Sv. I. Zeline
na odlagalištu otpada Beljavine na području grada Vrbovca
Predsjednik Vijeća obrazložio je naknadnu dostavu materijala za predmetnu točku. Uvodno
obrazloženje dao je direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. Potom je gradonačelnik iznio dodatno
obrazloženje. Predsjednik Vijeća pozvao je direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost da objasni odluku Fonda. Direktor Fonda za zaštiti okoliša i energetsku
učinkovitost Dubravko Ponoš osvrnuo se na ulaganje države u sanaciju odlagališta otpada
Beljavine, potom na uspostavu gospodarenja otpadom u cijeloj RH, otvaranje centra za
gospodarenje otpadom, na odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta koja važi za
cijelo područje RH, kapacitet odlagališta Beljavine, sanaciju odlagališta Beljavine kada će se
uspostaviti centar za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije i zatvarati odlagalište
otpada Beljavine, transport otpada i prihod od otpada za Grad Vrbovec. Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu. Vijećnik Damir Tomljenović u svojoj raspravi osvrnuo se na uspostavu
gospodarenja otpadom za područje cijele RH, izgradnju centra za gospodarenje otpadom za
područje Zagrebačke županije i kapacitet odlagališta. Smatra da se treba solidarizirati, ali da
se ne smiju odluke donositi ishitreno već na temelju točnih i relevantnih podataka kojih sada
nema. Također je iznio kako mu se ne sviđa prijetnja da Grad neće dobiti novce za sanaciju.
Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio je ekonomsku analizu vezano uz otpad u slučaju
da se otpad iz Zeline zbrinjava u Vrbovcu. Vijećnik Dražen Sudinec iznio je da se Reformist neće
izjašnjavati o svojem stavu te se osvrnuo na izlaganje drugog potpredsjednik Vijeća Damira
Fašaića vezano uz ekonomsku analizu. Potom je iznio kako direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.
nije smio iskazati brojke s PDV-om u svojoj analizi te da se zato 20 % sve treba umanjiti s
obzirom na iskazane podatke. Zatim je zamolio da mu netko od mjerodavnih objasni
formiranje cijene odvoza i deponiranja komunalnog otpada. Osvrnuo se i na odvajanje otpada
odnosno plastike i papira u Vrbovcu. Vijećnik je govorio o cijeni usluge odvoza i deponiranja
otpada u Vrbovcu. Također je usporedio količine otpada koje se stvaraju u Svetom Ivanu Zelini
i Vrbovcu. Osvrnuo se na kompostanu, smatra da bi bilo zanimljivo čuti što će biti s njom.
Zaključno da će Reformisti iznijeti stav o predmetnoj problematici u medijima koji nisu plaćeni
od strane gradonačelnika. Vijećnik Dejan Jaić osvrnuo se na press konferenciju održanu 25.
veljače na odlagalištu Beljavine. Iznio je stav vijećnika Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić
365 koji se protive da se otpad s područja Grada Svetog Ivana Zeline zbrinjava u Vrbovcu.
Gradonačelnik se osvrnuo na izgradnju centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije.
Vijećnik Dejan Jaić također se osvrnuo na izgradnju centa za gospodarenje otpadom
Zagrebačke županije. Direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. osvrnuo se na prijašnja izlaganja
vijećnika. Vijećnik Damir Tomljenović i drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić replicirali su
na izlaganje direktora Komunalca Vrbovec d.o.o. Mate Jelića. Vijećnik Mijo Mijatović osvrnuo
se na kapacitete zbrinjavanja otpada na odlagalištu Beljavine, ali i odlagališta Andrilovec u
Dugom Selu. Predsjednik Vijeća, vijećnik Mijo Mijatović i gradonačelnik raspravljali su o
kapacitetima odlagališta te o Dodatku V. Ugovoru o sufinanciranju sanacije odlagališta otpada
Beljavine. Vijećnik Darko Dananić osvrnuo se na solidarnost te na prisilu vezano za odlaganje
otpada. Smatra da su potrebni relevantni podaci kako bi se o istom moglo odlučivati. Također
smatra da je direktor Fonda iznio prijetnju vezano za sufinanciranje sanacije odlagališta.
Potom se osvrnuo na kapacitete odlagališta Beljavine i mogućnosti proširenja odlagališta.
Vijećnik je komentirao financijsku analizu deponiranja i dovoza otpada te sanaciju odlagališta.
Vijećnik Stjepan Tvorić iznio je stav da se svaka jedinica lokalne samouprave treba pobrinuti
za svoj otpad. Smatra da se ne poštuje niti politička korektnost niti dijalog te da nije u redu da

nije prisutan gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline. Postavio je pitanje direktoru Fonda za
zaštitu okoliša da li postoji mogućnost da država naredi Gradu da mora prihvatiti otpad s
područja druge jedinice lokalne samouprave. Drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio
je da nitko nije naredio Gradu Vrbovcu, a pogotovo ne Ministarstvo zaštite okoliša na čelu s
ministrom Čorićem, da mora prihvatiti otpad iz Svetog Ivana Zeline, a posebice jer postoji
Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja neopasnog otpada s odlagališta u kojoj stoji da će
se otpad iz Svetog Ivana Zeline deponirati na odlagalištu Andrilovec u Dugom Selu te potom u
Velikoj Gorici. Iznio je kako je shvatio da je preporuka Fonda za zaštitu okoliša, a koja nije
obvezujuća, da otpad ide u Vrbovec. Potom je iznio kako bi Vijeće trebalo donijeti odluku na
temelju nekakve ekonomske isplativosti i benefita koje bi Grad dobio ako bi otpad išao u
Vrbovec. Iznio je kako nitko nije dostavio točne podatke. Smatra da se na takav način ne može
prihvatiti odlaganje otpada na području grada Vrbovca. Potom je iznio da želi da se te činjenice
prime na znanje i da budu navedene u Zapisniku. Nadalje su još o odluci o redoslijedu i dinamici
zatvaranja otpada, centru za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije, deponiranju otpada
s područja Zeline u Dugom Selu i Vrbovcu, netočnim i nepotpunim podacima, kapacitetu
odlagališta te ekonomskim pokazateljima i benefitima raspravljali: gradonačelnik, vijećnik
Dejan Jaić, vijećnik Damir Tomljenović, drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić, direktor
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš, vijećnik Stjepan Tvorić,
vijećnik Darko Dananić i vijećnik Tihomir Antolković. Predsjednik Vijeća odredio je stanku u
trajanju od 5 minuta kako bi se definirao Prijedlog Zaključka.
(Stanka – 5 minuta.)
Nakon proteka stanke, drugi potpredsjednik Vijeća Damir Fašaić iznio je Prijedlog Zaključka
koji glasi: „Gradsko vijeće Grada Vrbovca ne prihvaća mišljenje Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost kojim se predlaže da se otpad s područja Grada Svetog Ivana Zeline
odlaže na odlagalištu „Beljavine“ u Gradu Vrbovcu iz razloga jer se mišljenje zasniva na
pogrešnim podacima.“. Predsjednik Vijeća raspravljao je s vijećnikom Darkom Dananićem i
vijećnikom Tihomirom Antolkovićem vezano uz glasovanje o Prijedlogu. Potom je zaključio
raspravu i dao Prijedlog Zaključka na glasovanje. Zaključak je donesen s 15 (petnaest) glasova
„za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom. Zaključak stupa na snagu danom donošenja. „Za“ su
glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović,
Damir Tomljenović, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Stjepan Tvorić,
Vjekoslav Smolec, Ivan Svečnjak, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov , dok je vijećnik
Darko Dananić bio „suzdržan“.
Zaključak KLASA: 021-05/19-01/11; URBROJ: 238/32-01/01-19-4 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
Obzirom da je iscrpljen Dnevni red, predsjednik Vijeća zaključio je Tematsku sjednicu Vijeća u
20.35 sati.

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

Katarina Škudar-Vincek

Hrvoje Herček, prof.

