
 

 

 
Z A P I S N I K 

 
s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 19. veljače 2020. 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: Valentina Kristić 
 
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, Luka Lacković, Martina Petrak i 
Marcela Ledinski Mitrov ,   
 

Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnšćak – zamjenik gradonačelnika, Robert 
Đuranec – zamjenik gradonačelnika, Andreja Tanasković - pročelnica Službe za opće poslove 
Grada Vrbovca, Ljiljana Petanjek –  pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, 
Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o., Marko Belošević – stručni suradnik za opće 
poslove i direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o., Valentina Petanjek Špehar – viša stručna 
suradnica za komunalno redarstvo, Maja Novosel – predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Vrbovec, Vlado Mesnik – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke županije Martina 
Sanković – ravnateljica Narodne knjižnice Vrbovec, Kristina Ljubić Nežić – ravnateljica Dječjeg 
vrtića Vrbovec,  mediji i građani 
 
 

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 27. sjednicu Vijeća. Potom je 
konstatirao da je sjednici nazočno 16 (šesnaest) od 17 (sedamnaest) vijećnika odnosno da 
Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Zatim je otvorio raspravu po 
Zapisniku s 25. sjednice Vijeća. Potrebe za raspravom nije bilo. Sa 16 glasova „Za“ verificiran 
je Zapisnik s 25. sjednice Vijeća. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, 
Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dražen 
Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, 
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov ( dolazi vijećnik Dejan Jaić). Potom je iznio da je 
Dnevni red primljen u materijalima te postavio pitanje da li ima potrebe za izmjenama ili 
dopunama predloženog Dnevnog reda. Vijećnik Mijo Mijatović postavio je pitanje zašto nisu 
dobiveni materijali za točku 1. (Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištima 
u vlasništvu RH )  i zamolio je da se Točka 1. skine s Dnevnog reda. Pročelnica Službe za Opće 
poslove Grada Vrbovca Andreja Tanasković obrazložila je kako je na Odboru za Statut, 
Poslovnik i opće akte rečeno da će predlagatelj povući točku 1. s Dnevnog reda. Predsjednik 
Vijeća predložio je da se točka makne odmah s Dnevnog reda ili nakon Aktualnog sata dok 
točka dođe na red. Zatim je vijećnik Mijo Mijatović zamolio objašnjenje zašto nije bilo 
materijala. Gradonačelnik Denis Kralj kao predlagatelj naveo je kako je održana sastanak s 
poljoprivrednicima, te je naveo kako neki poljoprivrednici koji nisu u tijeku javne rasprave 



 

 

dostavili koje parcele žele da uđu u kupnju, da će dostaviti  te da neki poljoprivrednici nisu bili 
dovoljno informirani da je javna rasprava u tijeku. Gradonačelnik je naveo kako se određene 
parcele ne mogu staviti u taj program, te kako je kontaktiran izrađivač Plana koji bi kroz tjedan 
do 2 tjedna trebao uskladiti podatke. Iznio je kako je to razlog povlačenja točke s Dnevnog 
reda te kako se predlaže ponovna sjednica Gradskog vijeća. Mijo Mijatović postavio je pitanje 
Gradonačelniku da li se mora ponovno ići na javnu raspravu. Gradonačelnik je odgovorio kako 
misli da ne bi trebali ići na javnu raspravu.  Vijećnik Damir Tomljenović iznio je kako se slaže s 
Gradonačelnikom da se ne treba žuriti te kako prihvaća sve. Predsjednik vijeća Hrvoje Herček 
predložio je glasovanje za povlačenje točke 1 s Dnevnog reda. Zatim je jednoglasno sa 17 
glasova „Za“ maknuta točka 1 s 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, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
 

D N E V N I   R E D 

 

AKTUALNI SAT 
 
I TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP 
Vijećnik je rekao kako ima jedno pitanje za Gradonačelnika, te kako se pitanje odnosi na 
Prijedlog Gradskog vijeća. Naveo je kako su u materijalima dobivena dva Prijedloga za 
dodatnu točku Dnevnog reda, prvi Prijedlog je bio odluka o osnivanju povjerenstva za analizu 
transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o, a drugi prijedlog je bio Odluka o 
osnivanju povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području grada 
Vrbovca za razdoblje 2017- 2019. g. Zamolio je Gradonačelnika da Vijeće upozna s tim 
točkama, što se s tim točkama pokušava dokazati i čemu one služe.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je rekao kako se nada da Povjerenstva neće biti osnovana, da će Vijeće to 
odbaciti. Naveo je kako bi ta povjerenstva bila nekakva politička dijela u kojem bi sjedili ljudi 
koje je izabrala politika. Naveo je je primjer Predsjednika Zorana Milanovića kako se „Istina 
ne određuje ni na izborima“., kako može bilo kakvo povjerenstvo, bilo tko na izborima glasati 
da klimatske promjene ne postoje, te kako svi znamo da su prisutne. Naveo je kako je upitno 
što bi ta povjerenstva mogla utvrditi, kako svatko ima pravo takvo nešto predložiti, kako on 
ne bježi od te odgovornosti. Rekao je kako smatra, isto kao i gosp. Mato Jelić, da on i svatko 
od nas griješi u svom poslu, te kako svatko ima pravo pogriješiti, i da svatko on nas donosi 
odluke koje su bolje ili lošije. Naveo je da SDP neće sudjelovati  u osnivanju povjerenstva 
zbog toga što se njega i gosp. Jelića proziva za kriminal, te da je to nešto gdje on povlači crtu. 
Rekao je kako smatra da pošteno radi svoj posao, kako se približavaju izbori i kako svatko 
ima pravo postupati kako želi, da se nada da će se sučeljavati sa idejama i razlikama u načinu 
upravljanja Gradom. Naveo je kako se njemu i svakome može reći da radi sporije i lošije, ali 
da ne da da ga se priziva za kriminal. Spomenuo je još nekoliko činjenica o Povjerenstvu za 
pse, te je naveo je kako isti taj vijećnik koji sada traći osnivanje povjerenstva je bio dio 
vladajuće koalicije koja je u 3 godine od 2014. – 2016. godine zbrinula 7 životinja, a da je 
trenutna Gradska uprava zbrinula 127 životinja, te da ne zna zašto bi se povjerenstvo 
osnivalo, da brojke pokazuju kako se brine o životinjama, a ako netko misli da su to lažni 
brojevi da je to dobro provjerljivo, da se to može provjeriti i da svatko može doći u Grad 



 

 

Vrbovec, mogu mu se pokazati svi materijali da bi se vidjelo koji su to psi, tko ih je prijavio i 
gdje su zbrinuti. Što se tiče Komunalca, naveo je kako je isti taj vijećnik koji  je prijavio je bio 
dio Komunalca, da su njegovi rezultati bili milijunski gubici. Naveo je kako trenutno 
Komunalac posluje pozitivno. Ponovno je ponovio kako neće doći do izglasavanja 
povjerenstva, kako on kao Gradonačelnik može biti izložen opoziciji vladajućih i svih. 
 
 
Tihomir Antolković –SDP 
Vijećnik je djelomično zadovoljan odgovorom iz razloga što je Gradonačelnik možda 
zaboravio spomenuti da takvo povjerenstvo nema nikakvo uporište Zakonsko, kao i po 
Statutu, te da mu je ne vjerojatno da se za člana povjerenstva predlaže gospodin Jembri koji 
ima negativnu prošlost u Komunalnom poduzeću, te da ne vidi kako bi taj čovjek utvrđivati 
poslovanje danas.  
 
II Stjepan Fotović – Laburisti 
Vijećnik je rekao kako ima dva pitanja za Gradonačelnika. Naveo je kako se stanovnici ulice 
Krunoslava Kutena bune da žive kako u šumi, da im je razrovano kao otprilike kod vijećnika 
Vjekoslava Smolca u Poljanskom Lugu, da je bankina razrovana i da ima dosta problema, kao 
i oštećenja auta. Što se tiče drugog pitanja, zamolio je da se ubrza sa signalizacijom kod 
trgovačkih centara, te kako sada imamo u Vrbovcu malo veći trgovački lanac i da malo više 
ljudi prelazi preko ceste, te da je to opasno za ljude. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Što se tiče bankina, Gradonačelnik je naveo kako su pričali prije Vijeća o bankinama u 
Poljanskom Lugu. Rekao je kako su te bankine riješene odmah nakon Vijeća, a da je gospodin 
Smolec rekao kako su se ponovo pojavile rupe. Što se tiče ulice Krunoslava Kutena rekao je 
kako će se i to prijaviti. Zamolio je višu stručnu suradnicu da prijavi Županijskim cestama da 
se saniraju bankine u Ulici Krunoslava Kutena. Što se tiče zebre kod trgovačkih centara, rekao 
je kako je ponovo tražena suglasnost za taj novi projekt, te da je suglasnost dobivena prije 
nekoliko dana, i  da se nada da će zebre uskoro osvanuti ispred trgovačkih centara.   
Vijećnik je zadovoljan odgovorom. 
 
III Damir Tomljenović –HDZ 
Vijećnik je rekao kako ima dva pitanja za gradonačelnika, a vezani su za probleme mještana. 
Rekao je kako je jedan problem kanal u Naselju Stjepana Radića koji je po riječima građana 
već dvije ili tri godine zaštopan, i da to radi štetu na njihovim vrtovima i poljima, te da prema 
njihovim tvrdnjama su već u nekoliko navrata tamo bili ljudi iz Grada i iz Komunalca, te da im 
je rečeno da će taj kanal biti očišćen.  Zatim je upitao koji je to razlog da se taj kanal ne može 
i zašto se do sada nije očistio. Drugo pitanje je vezano uz poljske puteve. Naveo je kako na 
istočnoj strani grada, otkad je nova vlast, nije bilo popravaka i saniranja poljskih puteva. 
Rekao je kako Gradonačelnik ima priliku reći da li je to istina ili nije i da je to informacija koju 
je on dobio.  Rekao je kako on pita, da mu se odgovori da ispravi njihove navode. 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik se zahvalio na pitanjima. Što se tiče kanala u  Naselju Stjepana Radića 
odgovorio je kako je vijećnik u pravu, kako je bilo nekoliko ljudi u Gradu i da je ishođena 
suglasnost da se kopa kanal koji se nalazi na privatnim parcelama. Naveo je kako imamo 
suglasnost i da je narudžbenica izdana i da bi se prema tome uskoro trebalo sanirati. 



 

 

Ponovno je naveo da je narudžbenica napisana, s obzirom da taj kanal nije čišćen od 90-tih 
godina, i da vjeruje da je uzrokovalo velike probleme. Što se tiče poljskih puteva na istoku 
grada, naveo je kako su sanirani mnogi poljski putevi  te kako zna da se ljudima čini da to nije 
dovoljno ali da ih ima puno, te kako se trude i  da to ovisi o samim mogućnostima.  Rekao je 
kako su ga zvali u Žuncima da mu pokažu kako izgledaju poljski putevi, te da im je rekao da 
vidi kako u Lonjici izgledaju poljski putevi koji su problematični. Rekao je kako je to dojam 
subjektivni, da se zaslužuje da poljski putevi budu maksimalno sređeni, da se radi koliko se 
može koliko to dozvoljavaju financije.  
 
Damir Tomljenović – HDZ 
Vijećnik je rekao kako se nada da će s odgovorom biti zadovoljni mještani. 
 
 
 
IV Vjekoslav Smolec – SDP 
Vijećnik je naveo kako su prošle godine Hrvatske vode dobile građevinsku dozvolu za početak 
radova sustava za obranu od poplava na području Grada Vrbovca, te je rekao da ga zanima 
kada se očekuje početak tih radova.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je rekao kako je prije nekoliko dana bilo otvaranje radova na gradnji 
vodovoda  u Zelini, te je rekao kako je iskoristio to da postavi pitanje u kojoj je fazi ta gradnja 
sustava obrane od poplava ispod Cerja koja bi trebala zaštititi. Naveo je kako je građevinska 
dozvola izdana prošle godine u ožujku. Rekao je kako su mu rekli čelnici Hrvatskih voda, da je 
to lijepa informacija za sve nas u Vrbovcu, a to je da je 06. veljače napravljen odabir 
izvođača, da misli da je to neka tvrtka iz Slovenije, te ako ne bude žalbi da će se dobiti 
izvođač radova za izgradnju i da izvođač ima rok od dvije godine da ti radovi završe.  
 
Vijećnik je zadovoljan  odgovorom. 
 
V Štefica Fintić –  HDZ 
Vijećnica je rekla kako ima jedno pitanje za Gradonačelnika, navela je kako su bankine u 
Lonjici na lokalnim cestama problem, te kako mještani pitaju da li je moguće da se lokalne 
ceste, Lukšova i Bertinova barem malo pokrpaju, jer se zna da sada neće biti asfaltiranja 
budući da će ići radovi za vodovod i odvodnju, ali barem udarne rupe jer se teško prolazi 
automobilom. Navela je kako je bila komunalna redarka u Kraljevoj ulici, da su tamo rupe 
nad rupom, pa je zamolila da se to malo sredi. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik se zahvalio na pitanju. Što se tiče pitanja krpanja  udarnih rupa, naveo je kako 
se čeka da se otvori asfaltna baza koja je zatvorena do kraja mjeseca, a da je napisana 
narudžbenica za krpanje udarnih rupa na cijelom području grada. 
 
Vijećnica je zadovoljna odgovorom. 
 
 
 



 

 

VI Luka Lacković – SDP 
Vijećnik je naveo kako je ovaj tjedan podmiren dug Komunalcu Vrbovec d.o.o. u iznosu od 
250.000, 00 kuna. Postavio je pitanje da li je dug podmiren u potpunosti ili je određeni dio 
tog duga ostao za riješiti.  
 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je rekao kako je i vijećnik rekao, da je ovaj tjedan plaćen dug Komunalcu 
250.000, 00 kn koji se odnosio na preuređenje Gradskog trga i 2009. godine. Što se tiče 
izgradnje trga, naveo je kako je ostalo još 105.000, 00 kn duga koji bi se trebao isplatiti. 
Naveo je da je dug koji je „visio nad glavom“ iznosio 1.316.000, 00 kn. Rekao je da Grad 
Vrbovec na godišnjoj razini za otpis starih dugova i kredita troši nekakvih 2 milijuna kuna. 
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom. 
 
VII Mijo Mijatović – HDZ  
Vijećnik je rekao kako ima dva pitanja za Gradonačelnika. Rekao je kako se to pitanje povlači 
već dvije godine, te da ga na predzadnjoj sjednici nije bilo, ali da mu čini da je Gradonačelnik 
rekao da je za ulicu Luka i Novo Selo dan nalog Komunalcu za izgradnju autobusnih stajališta, 
te da ako se ne vara da je od toga prošlo dobrih tri mjeseca, te je rekao da li će Komunalac to 
napraviti ove godine. Spomenuo je kako mu je vijećnik Stjepan Tvorić rekao da se previše 
tome ne nada, zamolio je konkretan odgovor jer ga stanovnici tog dijela Luke stalno ti pitaju. 
Naveo je kako se drugo pitanje pomalo veže na točke oko transparentnosti Komunalca 
Vrbovec d.o.o., o psima i mačkama, te je rekao kako su oni kao vijećnici dali amandman na 
gradski Proračun, da je između sedam amandmana jedan bio da se uvede, tj. da se zvao 
„Transparentni Grada“, nešto u tom smislu, da Grad Vrbovec na sliku Grada Bjelovara 
transparentno objavljuje podatke ugovorima, potrošnji odnosno financijama Grada Vrbovca. 
Rekao je kako ga zanima, pošto je taj amandman djelomično prihvaćen, do kuda je došla 
realizacija toga.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Što se tiče pitanja oko stajališta u Luki, gradonačelnik je rekao kako je narudžbenica izdana, 
da se čeka da se izvede, te se ispričao svih građanima Luke i smatra da je to njegova 
odgovornost zašto to nije izvedeno, te je još jednom uputio ispriku te rekao da je to njegova 
odgovornost zašto to nije izvedeno. Što se tiče pitanja o transparentnosti, rekao je kako je u 
Gradu bilo prezentacija, da se razmatra koje bi se mogle uzeti te da će uskoro biti 
obaviješteni o tome, o tim rješenjima koja će se ponuditi u cilju transparentnosti i 
digitalizaciji Grada i podizanje razine usluga na više.  
 
Mijo Mijatović – vijećnik 
Vijećnik se zahvalio na odgovoru i rekao da će biti zadovoljan onoga trenutka kada konačno 
osvanu te stranice i da će biti zadovoljan onoga trenutka kada taj program odnosno 
amandman zaživi u stvarnom životu. 
 
VIII Dražen Sudinec – nezavisni vijećnik 
Vijećnik je rekao kako ima dva pitanja za Gradonačelnika. Naveo je kako se prvo pitanje tiče 
povjerenstava koja će biti danas osnovana, te kako nije htio postaviti pitanja do samih točaka 



 

 

Dnevnog reda, ali s obzirom da se bavimo politikanstvom, postavio je konkretno pitanje 
zašto se na aktualnom satu na svakom pitanju iznose neistine. Rekao je kako sada 
Gradonačelnik govori o kriminalu. Vijećnik je rekao da kada je on bio direktor Komunalca 
Vrbovec d.o.o. da je dobio dobar broj anonimnih prijava za zapošljavanje i za nekakve druge 
stvari. Naveo je kako misli da nitko nikada nije pročitao da se on jadao, plakao ili što već. 
Rekao je kako je bio u pravu i kako je to muški podnio.  Naveo je kako se cijelo vrijeme sluša 
„cmizdrenje“ o nekakvim kaznenim postupcima koji se uopće nisu pokretali. Rekao je kako je 
njegovo pitanje zašto Gradonačelnik ne govori istinu. Naveo je da tko može biti protiv ako 
želi potvrditi što se dešava sa psima čije se zbrinjavanje plaća i tijek zbrinjavanja. Rekao je 
kako  ljudi uopće ne znaju da li su ti psi živi, da li su psi našli udomitelje ili što se s njima 
dogodilo. Naveo je kako je ista stvar  i s Komunalcem, te ako netko kaže da ima milijun kuna 
dobiti, a  nema 400.000,00 kuna za odvojeno prikupljanje papira i plastike, i naveo  je kako 
njemu to baš i nije logično, te da ne govori kako je skupljeno tih milijun kuna. Naveo je kako 
je Grad jednim dijelom platio pola milijuna kuna duga koji je bio dug prema Gradu Vrbovcu 
koji je bio onda kada je on došao. Što se drugog pitanja tiče, naveo je kako se ponovo tiče 
Komunalca. Spomenuo je kako je danas došao dio ljudi sa izleta iz Njemačke, te kako on ima 
informacije od ljudi iz Komunalca da se išlo gledati nekakav kamion, te da tu ne bi bilo ništa 
sporno pošto se zna kako ide nabava u zadnje dvije godine, ali da je interesantan sastav ljudi: 
Mato Jelić – direktor i predsjednik Nogometnog kluba, Irena Starešec – zaštita na radu i 
Nogometnom klubu tajnica, Mario Ćosić – voditelji u Nogometnom klubu trener, Marijan 
Benko vozač i da se naravno ide privatnim autom, a ne sa službenim autom od Komunalca. 
Zamolio je da mu se objasni da što on kao predstavnik vlasnika misli o tom putovanju. 
 
Denis Kralj  - gradonačelnik 
Gradonačelnik se zahvalio na pitanjima. Naveo je da što se tiče povjerenstva da je rekao što 
sve misli o tome, te da mu nije jasno zašto vijećnika zanima slijed zbrinjavanja psa. Naveo je 
kako ljudi prijave psa koji luta po cesti komunalnim redarima, koji pse uhvate, zatim se pas 
odveze u sklonište, da misli da se psi tamo steriliziraju, da im se traže udomitelji, te da su oni 
tamo na stanu i hrani na račun Grada sve dok se udomitelj ne pronađe. Rekao je kako je ta 
procedura i prije išla tako, samo što bi se prije pse koji nisu bili udomljeni nakon mjesec, dva 
ili tri uspavalo. Gradonačelnik je rekao kao vijećnik nije u pravu, da se po onom prije 
tumačenju zašto se osniva to povjerenstvo navodi da se sumnja oko ljudi o načinu 
zbrinjavanja pasa, i rekao je kako vijećnik nije tražio tu tvrdnju na način da se ne zbrinjavaju 
nego da govori o nekim sumnjama. Naveo je kako odbacuje da ga netko optužuje za kriminal, 
kao što je vijećnik optuživao gospodina Jelića. Što se tiče kupovine kamiona u Njemačkoj, 
napomenuo je kako direktor Komunalca nema službeni auto, kako u Komunalcu imaju dva 
stara auta koje koriste svi oni zajedno i da imaju jedan malo bolji i kako misli da nijedan taj 
auto nije primjeren za put  u Njemačku, a kako je vijećnik dok je bio direktor Komunalca 
imamo Peugeot 406. Naveo je kako dok je vijećnik bio direktor Komunalca da se vozio u 
finom autu, a da današnji direktor  Komunalca to može raditi, ali da je on odlučio da to ne 
radi, a da vijećnik optužuje za kriminal i povjerenstva, te da je to direktorova odluka da li će 
se voziti auto ili ne i da on neće ulaziti u to. Što se tiče sastava tko je išao o u Njemačku, 
rekao je kako ne zna tko je išao u Njemačku. Naveo je kako zna da je išao Mato Jelić, a da za 
druge ne zna. Rekao je da ga zanima što su kupili, i da li će to što su kupili služiti, i da sve što 
je do sada kupljeno u Komunalcu da nije dobivena pritužba niti na jedan stroj koji je kupljen 
niti na njegovu funkcionalnost. Gradonačelnik je rekao kako misli  da je dovoljno govorio, da 
je bilo puno pritužbi kada su prije kupovani strojevi. 



 

 

 
Dražen Sudinec – nezavisni vijećnik 
Vijećnik je rekao kako nije zadovoljan odgovorima jer Gradonačelnik ne govori istinu. Vezano 
za Komunalac, naveo je da kada bi se usporedilo što se kupovalo prije, a što sada da je 
ogromna razlika i da se sada kupuje krš i starudija, da zbrinjavamo glomazni otpad iz 
Njemačke. Nadalje,  naveo je kako je njegovo dopunsko pitanje, da je istina da je u 
povjerenstvu trebao biti Stjepan Jembri. Postavio je pitanje zašto se sada govori negativno o 
gospodinu Jembriju i da je siguran da Gradonačelnik nije utvrdio činjenično stanje. 
Spomenuo je da će reći što je činjenica i da je činjenica da čim je on došao u Komunalac 
došlo i Rješenje da je Komunalac izgubio spor protiv Stjepana Jembrija. Naveo je kako je i on 
imao negativno mišljenje, ali da za razliku od Gradonačelnika ne zaključuje paušalno, te da je 
dao odvjetniku za radno pravo stručnjaku iz Zagreba, te da je rješenje u Komunalcu, da mu 
kaže svoje mišljenje kakvi su bili izgledi na tom suđenju. Naveo je kako je utvrđeno da od 
prvoga dana kada su se tužili Stjepan Jembri i Komunalac, Komunalac nije imao nikakvih 
izgleda s obzirom na koji način je Stjepan Jembri dobio otkaz. Spomenuo je kako će podsjetiti 
da je Stjepan Jembri nudio nagodbe za 200.000, 00 kn dva puta, što je Komunalac odbio. 
Naveo je kako su na vlasti tada bili HSS, HNS i SDP, da 3.500.000,00 kn nije grijeh ni Stjepana 
Jembrija ni njega koji su naslijedili neke grijehe. Što se tiče puta u Njemačku, naveo je kako 
misli da je to totalno ne transparentno, te da se govori  o izletu i da Gradonačelnik kao 
predstavnik vlasti ne zna sastav i što se radi u Njemačkoj, kako ide četvero ljudi koji su vezani 
uz Nogometni klub i da mu je to čudno. Naglasio je gdje je nestao „kratki spoj“ između njega 
i SDP-a  u vrijeme i da je to bila kohabitacija HDZ-a i ekipe u vijeću, te kako su 3 stvari 
presudile u svemu. Naveo je kako je prva stvar koja je smetala SDP što nije blokirao Grad, 
rekao je kako je proslijedio dug od 3.500,000, 00 kuna, da su inzistirali da se Grad blokira, da 
misli kako nikada do sada nije bilo 3.500.000.00 kn na računu osim u zadnje dvije godine 
kada „s nema pada“ 15 milijuna kuna u Grad.  Kao drugu stvar naveo je zaduživanje za 
sanaciju odlagališta otpada, kako je naslijedio odlagalište koje nije bilo dobro projektirano, 
koje je izgubilo građevinsku dozvolu i bilo je pred zatvaranje. Kao treću stvar naveo je kako 
su htjeli da smijeni direktora Plina i da se postavi njihov član koji je šumar. Rekao je kako su 
to tri razloga zašto se to vuče. Naveo je kako je dopunsko pitanje to zašto Gradonačelnik 
blati gosp. Jembrija, a ne govori o činjenicama.  
 
Denis Kraj – gradonačelnik   
Gradonačelnik je rekao kako ne zna gdje je vijećnik čuo da on blati gospodina Jembrija, da 
govori o tome tko je gosp. Jembriju dao otkaz i kada je to bilo, te da on nije bio u tome i da 
vijećnik ponovo govori o prošlim vremenima. Rekao je da ga zanima što je sada, što je bilo 
prije tjedan dana,  što je bilo prije dva tjedna. Naveo je da ako vijećnik smatra, a on je 
predložio gosp. Jembrija, a da se još uvijek bavi kriminalom u Komunalcu, da je to njegov 
prijedlog. Rekao je kako vijećnik smatra da je gosp. Jembri od svih ljudi u Vrbovcu i svugdje, 
da smatra da je gosp. Jembri taj koji ima dosta znanja da istražuje kriminal u Komunalcu. 
Gradonačelnik je rekao kako je to vijećnikova odluka i da on tog čovjeka ne bi predložio. 
Rekao je kako ga slabo zna, te da mu je drago što na toj listi gdje je gosp. Jembri nema njega 
niti bilo koga iz strane SPD-a. Naveo je kako mu je glupo kritizirati čovjeka, ali da je to čovjek 
koji je dobio otkaz u Komunalcu jer je donio lažnu diplomu. Rekao je kako on nije tu da sudi, 
ali da smatra da takav čovjek koji ima takve optužbe ne bi trebao biti u Komunalcu, u 
povjerenstvu i ne bi trebao ništa istraživati. Naveo je kako je njegov otkaz bio loše napisan, 



 

 

te da to što je netko nekome napisao loše otkaz ne znači da optužbe nisu bile istine i da je to 
bila njegova odluka da taj čovjek istražuje Matu Jelića. 
 
Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća 
Predsjednik Vijeća rekao je kako je njemu jasno da su vijećnici željni medijskog prostora 
kojeg dobivaju u Aktualnom satu, da ima vijećnika i iz vlasti i iz oporbe koji potenciraju 
pitanja koja su uvrštena u Dnevni red, odnosno u tematiku koja je uvrštena u Dnevni red. 
Zamolio ih je da se suzdrže od toga i rekao da kada se dođe do toga po Dnevnom redu, da će 
se onda raspravljati o tome, ili je predložio da se uvede da se sjednica kompletno snima i 
prenosi, ili da Radio Vrbovec u epizodama pušta rasprave. Još jednom je apelirao se ne 
potenciraju pitanja do kojih će se doći.  Naveo je da je upozorio vijećnike i iz vlasti i iz oporbe 
da to ne čine, te da zna zašto se to radi jer će to slušatelji čuti.  
 
IX Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je pozdravio sve prisutne, naveo je da je obećao Gradonačelniku da će se držati 
jednog pitanja i da se nada da ga nije zaboravio budući da su sjednice Vijeća jednom 
mjesečno, a to je pitanje pedijatra u Vrbovcu, upitao je ima li kakvih pomaka, da li Grad ima 
kakvo rješenje i da bi volio  čuti da ima konstruktivnih zaključaka i da ima pozitivnih rješenja, 
te da smatra ako nije riješeno da su sastanci uzalud. Naveo je kako vijećnik Mijo Mijatović 
nije bio na prošlom Vijeću, po pitanju stajališta, te je rekao da su oni u Brčevcu čekali i 
dočekali, te da će se stajališta u Luki u roku  godinu dana postaviti, i da vode računa sami o 
tome. Rekao je kako će se držati jednog pitanja, kako je ovo bila digresija. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je rekao da je zaboravio na koje pitanje misli, ali da se sjetio što će pitati. 
Naveo je kako je održan sastanak nakon prošlog Vijeća, da je na sastanku bila prisutna 
zamjenica Župana, direktor Doma Zdravlja, županijska pročelnica za zdravstvo i upravitelj 
Doma Zdravlja ispostave u Vrbovcu. Rekao je kako je na sastanku prezentirano što Županija 
poduzima po tom pitanju, da su oni obećali i da je natječaj za pedijatra u Vrbovcu stalno 
otvoren, da su obećali razgovore s bolničkim centrima da neka bolnica pošalje stručnjaka u 
Vrbovec ali da jamče da će i dalje dva dana u mjesecu imati stručnjaka, specijalistu pedijatrije 
u Vrbovcu, a da su cijelo vrijeme tu liječnici opće prakse. Gradonačelnik je rekao kako 
problem i dalje ostaje, da Županija priprema paket mjera za specijaliste te da ih nastoji 
privući na rad u Domovima zdravlja. Naveo je kako su ga zamolili da gradonačelnik ne izlazi s 
tim koje su to mjere, te je još naveo da su na sastanu bili i načelnici okolnih općina oko 
Vrbovca i da su ponudili da i Grad nešto sufinancira specijalistima koji bi došli u Vrbovec, te 
da su ih zamoli da predlože neku mjeru koju bi Grad financirao. Naveo je kako ponavlja da 
nismo trebali naći u takvoj situaciji, da to uništava sav trud koji se radi, da je ove godine 
odlučeno da se sagrade dva vrtića u Vrbovcu, te da je to uzalud ako ljudi nemaju gdje liječiti 
svoju djecu. Naveo je kako misli da drugi gradovi financiraju neke specijalizacije i da je očito 
da ćemo to i mi morati raditi ako želimo specijalistu u Domu zdravlja. Rekao je kako misli da 
je Županija donijela jednu mjeru koja se svima nama čini lijepom i korisnom za sve ljude da 
se svakom novorođenčetu  daje 1.000,00 kn i kako misli da bi dio tog novca trebalo 
preusmjeriti  u specijalizacije za stručnjake, te je rekao da što će čovjek s tisuću kuna ako mu 
nema tko liječiti dijete i da je posao Županije da vodi skrb za svoje stanovnike. Gradonačelnik 
je rekao kako on i svi mi padamo u zamku populizma i da bi se trebali zapitati što je zadaća 
Grada i Županije i da se potrudimo da se ljudima osigura ono što im je nužno, a da se ne dijeli 



 

 

novca za neke stvari koje nisu nužne, odnosno da bi novac za te svrhe trebala biti 
nadogradnja ako se osigura ono što je primarno.  
 
Stjepan Tvorić – nezavisni vijećnik 
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom iz jednostavnih razloga. Naveo je kako smo opet čuli 
obrazloženje da bi Županija nešto trebala, da je Županija jedna, a ima dosta gradova i općina  
i da jedan pedijatar u Vrbovcu je možda djelomično rješenje, ali da on smatra da jedan Grad 
poput Vrbovca s obzirom da se gradi novi vrtić, da ima djece i ljudi te da bi Grad trebao nešto 
poduzeti. Rekao je da je to njegovo pitanje, da je odgovor da će Županija nešto riješiti, a da 
smatra da Grad treba dati neko rješenje i kako bi možda trebalo napraviti spisak ljudi koji 
studiraju medicinu, ponuditi im rješavanje stambenog pitanja. Naveo je primjer  Općine 
Rugvica kako raspisuju natječaj stanogradnje. Rekao je kako bi gradonačelnik to trebao 
početi rješavati. Naveo je kako će na svakoj sjednici pritiskivati Gradonačelnika, te je rekao 
da na sljedećem vijeću bude spreman na isto pitanje.   
 
X Darko Dananić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik je pozdravio sve prisutne i rekao kako ima dva pitanja za Gradonačelnika. Što se tiče 
prvog pitanja rekao je da se tiče nogostupa oko kojih se puno razgovaralo, te da je u 
razgovorima od gradonačelnika čuo da se čekaju troškovnici za nogostupe u Savskoj cesti , 
Naselju Stjepana Radića i u Čerkezovoj ulici. Naveo je kako je Gradonačelnik rekao da će se ti 
natječaji provoditi paralelno i da će se saznati kakvi su troškovi na jednom i na drugom i kako 
će se troškovi sanirati na jednoj i drugoj strani. Zamolio je za informaciju da lis si troškovnici 
napravljeni, da li su došle kakve ponude i kada se planira sa pokretanjem radova. Drugo 
pitanje se tiče uređenja doma u Luki, odnosno preuređenja u Dječji vrtić, te je rekao da ga 
interesira da li su napravljeni troškovnici, da se govorilo o trošku od 3.500.000,00 kn te da se 
čuje da će to biti i više jer se sprema preuređenje kuhinje i gradnja garaže itd. i da se boji da 
će ti troškovi biti veći nego što je planirano, te je zamolio po tom pitanju iscrpni odgovor, te 
naveo da ako gradonačelnik na prvo i drugo pitanje nema trenutno odgovor da moli 
odgovore u  pisanom obliku.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik se zahvalio na pitanjima. Kada su  pitanju nogostupi, Gradonačelnik je rekao 
kako su stigle četiri ponude koje su na ocjenjivanju, te da ne bi iznosi više detalja dok se ne 
vidi koje su ponude valjane, a koje nisu. Naveo je kako javnu nabavu provodi Razvojna 
agencija Grada Vrbovca, te da će se nakon odabira izvođača znati koliko je trošak nogostupa 
u Čerkezovoj ulici. Po pitanju troškovnika za nogostup u Savskoj cesti i Naselju Stjepana 
Radića, rekao je da se troškovnici revidiraju i da se trenutno ne zna točan iznos ali da bi se 
trebao znati kroz tjedan dana i da će se onda više znati  o tome. Gradonačelnik je rekao da 
ako se kroz tjedan dana dobiju troškovnici, da se onda pokreće javna nabava nakon koje će 
se znati konačna cijena nogostupa u Savskoj cesti i Naselju Stjepana Radića. Što se tiče Doma 
u Luki, Gradonačelnik je naveo kako su projekti gotovi i da su predani na građevinsku i da se 
čeka da se taj proces završi. Naveo je kako su još uvijek sa preuređenjem doma u Luki u 
vremeniku u kojem su si sami zadali do 01.09.2020. godine, te da se nada da se rokovi neće 
probiti. Po pitanju troškovnika, rekao je kako je projekt na građevinskom i izrađuje se.  
 
 
 



 

 

Darko Dananić – nezavisni vijećnik 
Po pitanju troškovnika za izgradnju nogostupa, vijećnik je rekao da razumije da je u postupku 
ocjenjivanja tih ponuda, ali i da je bilo dogovoreno da će se ići paralelno u izradu troškovnika 
jer će se paralelno raditi jedan i drugi nogostup, te je rekao kako bi volio da gradonačelnik na 
sljedećem Vijeću obavijesti da i građani znaju, a po pitanju uređenja vrtića u Luki vijećnik je 
rekao kako gradonačelnik govori  o vremeniku a ne o iznosima i koliko to zajedno novaca 
nosi. Naveo je kako je to pitao, ali da taj odgovor nije dobio.  
 
 
XI Dejan Jaić – Stranka rada i solidarnosti Milan Bandić 365  
Vijećnik je rekao kako ima dva pitanja za gradonačelnika. Naveo je kako se sutra održava 
redovita Županijska skupština, da je jedna od točaka Dnevnog reda zaduživanje Županije na 
80.000.000,00 kn  vezano za gradnju, rekonstrukciju i dogradnju škola i dvorana koje su u 
sustavu Zagrebačke županije. Naveo je kako je po njegovom saznanju to projekt od 
105.000.000, 00 kn, te da ga zanima pošto se to ništa neće graditi u gradu Vrbovcu zato što 
je Grad Vrbovec osnivač svojih škola, a Županija to radi za škole kojima je osnivač, ali da grad 
Vrbovec puni županijski proračun, te da ga zanima da li pošto imamo tri županijska vijećnika 
iz Vrbovca, da li imamo nekakvu kompenzaciju da neka sredstva po pitanju našeg školstva 
možda da se sanira neka od naših područnih škola osim područne škole u Lonjici koja je 
primjerena. Vijećnika zanima da li ima  informacija gdje će biti nova garaža za DVD Luku, da 
su to novi građevinski radovi i da ga zanimaju konkretne informacije gdje i kada.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik se zahvalio na pitanjima i priznao je da ne zna što bi odgovorio po prvom 
pitanju. Naveo je kako je Grad Vrbovec osnivač škola i sredstva dobiva iz države, a da se 
Županije brinu o svojim školama. Naveo je kako je županija uložila znatna sredstva u 
energetsku obnovu Srednje škole. Zahvalio se Županiji za energetsku obnovu Doma zdravlja. 
Po pitanju DVD-a Luka, zahvalio se DVD-u Luka i mjesnom odboru Luka što su ustupili dom za 
Dječji vrtić, te kako misli da će to biti krasna suradnja, a kada je u pitanju garaža koja će se 
morati napraviti za DVD naveo je da točne lokacije nema, ali da će se pronaći. Naveo je da će 
se u roku od tri godine kompenzirati nova garaža u kojoj će biti smještena vozila DVD-a. 
Gradonačelnik je rekao kako  ne vidi razloga za brigu i da će građani Luke dobiti ono što im je 
prijeko potrebno i da svi drugi u selima u Vrbovcu mogu biti zavidni jer bude Luka dobila 
vrtić, te je zahvalio DVD-u što će se žrtvovati jedno vrijeme. Još jednom je zahvalio DVD-u 
Luki i mjesnom odboru Luki. 
 
Dejan Jaić – vijećnik 
Vijećnik je rekao da ima dopunsko pitanje, a pošto se zna da trenutna zamjenica Župana je iz 
SDP-a, da gradonačelnik ima utjecaja na nju, da se pokuša jer nam osnivač nije Zagrebačka 
županija, da se na neki način pokušaju dobiti sredstva, da se to kompenzira na način kao što 
smo prije imali veze pa kroz nekoliko godina napravila i spojna cesta u poduzetničkoj zoni. 
Naveo je kako svaki doprinos gdje bi se kompenzirao jer iz Grada Vrbovca i poreznih 
obveznika ide novac s kojim će se financirati škola u Luki, Ivanić Gradu… Što se tiče DVD-a 
Luke, vijećnik se zahvalio jer smatra da je svojevremeno bilo problema, da se ima 
razumijevanja i za vatrogasce i da se razmišlja kroz neko vrijeme i o javnoj postrojbi.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik 



 

 

Gradonačelnik je rekao kako mora ispraviti da se gospodin Župan vratio na svoj posao prije 
dva tjedna  i da je on taj koji vodi Županiju, a da gospođa Žužak trenutno nije ta i da mu je 
žao zašto je to vijećnik spomenuo. Naveo je da je Župan taj koji odlučuje, a kada je u pitanju 
utjecaj naveo je kako misli da je to dogovor Župana i skupštine te kako misli da je stranka 
Milana Bandića dio vlasti, te zamolio vijećnika da iskoristi. Što se tiče izgradnje škole u Bistri 
ili u Vrbovcu, gradonačelnik je rekao kako imaju potpredsjednika skupštine da se vijećnik 
obrati njemu i da će on sa govornice javno zahvaliti na tome.  
 
XII Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik 
Vijećnik je rekao kako u gradu Vrbovcu ima puno problema i prioriteta osim tih pitanja koje 
će on postaviti, ali je naveo kako mora reći da su topliji dani izmamili djecu na rekonstruirano 
igralište u centru, da se tamo postavljaju nove sprave i da se igralište dopunjuje novim 
spravama te je naglasio da su roditelji s malom djecom oko te rekonstrukcije ostali malo 
razočarani. Rekao je da su razočarani iz razloga što je igralište u blatu i vodi. Vijećnik je naveo 
da dok je gledao igrališta po Zagrebu i Zagrebačkoj županiji i nekim gradovima da su igrališta 
prekrasno uređene gumenim podlogama, kamenčićima i kada se  dođe s djetetom da se ne 
mora brinuti da kada dijete izađe s parkirališta izgleda kao da je bilo u svinjcu. Rekao je da 
kada se ide s vrbovečkog igrališta, blato je do koljena i da sprave nisu povezane nikakvim 
puteljcima koji bi bili izbetonirani, da ne zna zašto se na tome toliko štedjelo kada se išlo na 
tako relativno skupu rekonstrukciju igrališta. Vijećnik je naveo da se razgovarao s roditeljima 
i da je bilo dosta negodovanja kada im je rekao cifru  koju je Grad Vrbovec platio za 
rekonstrukciju. Rekao je da će to igralište morati proći inspekciju i da mu brdo koje je 
napravljeno ne ulijeva bas povjerenje, te da se na njemu već dogodilo nekoliko erozija zemlje 
i zamolio je kao roditelj da se poduzmu sve da se to igralište malo uredi i da se kupe neke 
gumene podloge ili da se naprave stazice od sprave do sprave da roditelji i djeca ne hodaju 
po blatu. Što se drugog pitanja tiče, naveo je da se radi o prometu u gradu Vrbovcu, da se uz 
uspornike i kamere i o svemu onome o čemu se raspravljalo prije godinu dana , naveo je 
kako se govorilo o kamerama i ležećim policajcima i da se nažalost od svega toga ništa ne vidi 
na vrbovečkim cestama osim zebre u centru koja je ispred Pošte a koju vozači ne vide i ne 
poštuju. Rekao je kako su lijepi dani namamili motocikliste  i mlade vozače koji ne posustaju 
od stiskanja gasa i da se može vidjeti za vikend a osobito nedjeljom, da je Vrbovec jedno 
trkalište. Zamolio je da ako se ikako može utjecati da se i na županijskim cestama u Gradu 
Vrbovcu i na gradskim cestama da se postave ležeći policajci da se malo pokuša usporiti 
promet te je postavio pitanje kada će se u Ulici Eugena de Piennsea postaviti kamera.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
Gradonačelnik se zahvalio na pitanjima. Naveo je da je po pitanju igrališta u centru vijećnik 
skroz u pravu i da sve što je rekao da stoji i da on to potpisuje, samo što ono još nije gotovo. 
Naveo je kako postoje gumene podloge koje još nisu izvedene, da se one izvode samo kada 
je u pitanju nova ljuljačka a da sve opstalo što je naručeno da nije izvedeno, da se zip line još 
mora napesti i da još nije gotov, da se mora napraviti odvodnja na trampolinu, brdo se mora 
zatraviti i preurediti. Gradonačelnik je rekao kako je sve otišlo u krivom smjeru, da je javna 
nabava za to igralište napravljena u 5. mjesecu očekujući da će radovi biti gotovi do 01. 
srpnja, i da je posao dobila firma iz Osijeka koja tri mjeseca nije radila ništa. Naveo je da su ih 
tužili i da su kompenzirali to vrijeme što su izgubili, posao je dobila nova firma te je tu bilo 
kvarenje bagera i da su nakon toga nastale kiše i blato koje se dan danas rješava. Što se tiče 
kamera, gradonačelnik je rekao kako nije spominjao, ali da se predvidjelo nekakvih 100.000, 



 

 

00 kn za postavljanje kamera. Naveo je kako su došli do informacija od grada Zaprešića da su 
oni za postavljanje kamera dali 500.000,00 kn. Gradonačelnik je rekao kako je potpisao 
narudžbenice za rješavanje raskrižja, te kako misli da su naručeni radovi za Kolodvorsku ulicu 
i da se čeka da se to izvede i da je vijećnik u pravu što prigovara.   
 
Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik 
Vijećnik je rekao da bi još samo pitao da li je moguće, budući da je  to cijena koštanja kamera 
abnormalna, ali da ljudski život nema cijenu. Naveo je kako se u Ulici Eugena de Piennsea 
gradi vrtić, te ako bude gotov do kada je i rečeno do 9 mjeseca, a da je to ulica u kojoj se 
mjeri brzina odnosno obaraju rekordi tko će se provesti brže. Zamolio je da ako je ikako 
moguće da se na toj ulici ipak u što kraćem roku ipak nešto poduzme da se postave ležeći 
policajci ne bi li netko stradao jer je to pitanje dana.  
 
XIII Martina Petrak – SDP 
Vijećnica je rekla da ima jedno pitanje za gradonačelnika. Navela je kako je na pretprošlom 
vijeću bilo riječi o kupovanju zemljišta vijećnika Fašaića u gospodarskoj zoni, da je 
gradonačelnik rekao da je gospodin Fašaić kupio tu zemlju dok je bio pročelnik u Gradu. 
Vijećnica je rekla da ju zanima jesu li provjereni ti navodi.  
 
Denis Kralj – gradonačelnik  
 Gradonačelnik je rekao da kada pogriješi da to pokušava ispraviti da je problem gruntovni 
izvadak gdje na njemu piše da je zemlja kupljena 2008. godine, ali da je to greška i da je 
zemlja kupljena 2006. godine. Naveo je kako je krivo rekao i da više ne bi ulazio u to, da ima 
grešku i da ju priznaje.  
 
 
 
 
 

D N E V N I   R E D 

 
 

 
1. Donošenje Zaključka o usvajanju:  

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu 
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2020. do 
2023. godine  

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika 

 

2. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca  
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Andreja Tanasković, dipl. iur, pročelnica Službe za opće poslove Grada 

Vrbovca 

 
3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca  

Predlagatelj: Gradonačelnik 



 

 

Izvjestitelj: Andreja Tanasković, dipl. iur,- pročelnica Službe za opće poslove Grada 
Vrbovca 

 
4. Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Valentina Petanjek Špehar – viša stručna suradnica za komunalno 

redarstvo 

 
5. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2019. godini  

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo 

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

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje 
odbačenog otpada u 2019. godini  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Valentina Petanjek Špehar – viša stručna suradnica za komunalno 

redarstvo 

 
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalac Vrbovec d.o.o. – Izvješće o 

radu gospodarenja otpadom za 2019. godinu  
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Mato Jelić – direktor Komunalac Vrbovec d.o.o. 
 

8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:  
a) Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec 
b) Plan upisa za pedagošku 2020/2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec   

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Kristina Ljubić Nežić – v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec 

 
9. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Maja Novosel – predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec 

 
10. Donošenje – II izmjene i dopune Programa za nove investicije u gradu Vrbovcu za 

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

 
11. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja 

Komunalca Vrbovec d.o.o. 
Predlagatelj: Dražen Sudinec - vijećnik 
Izvjestitelj: Dražen Sudinec – vijećnik 

 
12. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja 

pasa lutalica na području grada Vrbovca za razdoblje 2017-2019. 
Predlagatelj: Dražen Sudinec - vijećnik 
Izvjestitelj: Dražen Sudinec - vijećnik 



 

 

 
13. Prijedlozi i mišljenja  

 
 

 
 
 

Točka 1.  
a) Donošenje Zaključka o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. 

godinu 
 

b) Donošenje Zaključka o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite za razdoblje od 2020. do 2023. g 

 
  Načelnik Stožera za civilnu zaštitu Grada Vrbovca Ivica Strnščak obrazložio je prijedlog  analize 
stanja sustava civilne zaštite za 2019.g koji je dobiven u materijalima. Naveo je kako je analiza 
učinjena od pet točaka, te je iznio i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 
razdoblje od 2020. – 2023. godine. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su 
sudjelovali vijećnik Mijo Mijatović i Darko Dananić. Nakon provedene rasprave, predsjednik 
Vijeća dao je na glasovanje Zaključak o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. 
i Zaključak o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 
2020. – 2023. g. „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, Luka Lacković, 
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
  
Zaključak o usvajanju Analiza stanja sustava civilne zaštite KLASA: 810-01/20-01/03; URBROJ: 
238/32-01/01-20-1 i Zaključak o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite za razdoblje od 2020.- 2023.g sastavni su dijelovi ovog Zapisnika. 
 

 
Točka 2. 

Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca 
 
 

Pročelnica Službe za opće poslove obrazložila je predmetni prijedlog o pristupanju raspravi za 
promjenu Statuta Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu, potrebe za 
raspravom nije bilo. Sa 17 glasova  „Za“ donesena je Odluka o pristupanju raspravi za promjenu 
Statua 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, Luka Lacković, 
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
 
 
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca KLASA: 012-03/20-01/01; 
URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Točka 3. 
Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca 

 
Predsjednik Vijeća naveo je kako je pročelnica Službe za opće poslove obrazložila predmetni 
prijedlog, te da su točka 2. i točka 3. usko povezane. Potrebe za izlaganjem nije bilo. Zatim je 
otvorio raspravu, potrebe za raspravom nije bilo. Jednoglasno sa 17 glasova „Za“ donesena je 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 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, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
 
 
Statutarna Odluka o izmjena i dopunama Statuta Grada Vrbovca KLASA: 012-03/20-01/02; 
URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  

 
 

Točka 4. 
Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019. g 

 
Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019. godinu podnijela je viša stručna suradnica za 
komunalno redarstvo Valentina Petanjek Špehar. Predsjednik Vijeća otvorio raspravu. U 
raspravi je sudjelovao vijećnik Darko Dananić i  viša stručna suradnica za komunalno 
redarstvo.  Zatim je dao na glasovanje Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019. 
godinu. Sa 13 glasova „Za“ prihvaćeno je Izvješće o radu komunalnog redarstva za 20189. 
godinu. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, 
Mijo Mijatović, Štefica Fintić,  Dejan  Jaić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, 
Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
 
Izvješće o radu komunalnog redarstva KLASA: 021-06/20-01/08; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 
sastavni je dio ovog Zapisnika. 

 
 

Točka 5. 
Donošenje Zaključka o visini prihoda ostvarenih bez primitaka ostvarenih u 

2019. g  
Predsjednik Vijeća naveo je kako se za tu točku sastao se Odbor za financije i dao pozitivno mišljenje. 
Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo obrazložila je predmetni prijedlog. Predsjednik 
Vijeća otvorio je raspravu, ali potrebe za raspravom nije bilo. Sa 16 glasova „Za“ prihvaćen je Zaključak 

o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2019. godini.  „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan 
Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, 
Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, 
Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
 



 

 

Zaključak o visini prihoda ostvarenih bez primitaka KLASA: 400-01/20-01/02; URBROJ: 238/32-
01/01-20-1 sastvani je dio ovog Zapisnika. 

 
 
 

Točka 6. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog 
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje 

odbačenog otpada u 2019. godini 
 

 
Viša stručna suradnica za komunalno redarstvo Valentina Petanjek Špehar podnijela je 
Izvješće o količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 
provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019. g. Predsjednik Vijeća otvorio je 
raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Darko Dananić i Mijo Mijatović. 
Zatim je predsjednik Vijeća dao na glasovanje Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 
uklanjanje odbačenog otpada u 2019. g. Sa 16 glasova „Za“ prihvaćeno je  je Izvješće o 
količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 
uklanjanje odbačenog otpada u 2019. g. glasovali su:  
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, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
 
Zaključak o Izvješću o loakcijama, količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 
odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019. g KLASA: 363-
05/20-01/04; URBROJ: 238/32-01/01/20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika. 
 

 
Točka 7. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalac Vrbovec d.o.o. – Izvješće o radu 
gospodarenja otpadom za 2019. godinu 

 
 

Direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. Mato Jelić podnio je Izvješće o radu gospodarenja 
otpadom za 2010. godinu. Nakon izlaganja, predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi 
su sudjelovali: Vijećnik Darko Dananić, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović,  Hrvoje Herček, 
Dejan Jaić, direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. i  Gradonačelnik Denis Kralj. Nakon provedene 
rasprave  predjsenik Vijeća dao je na glasovanje Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća 
Komunalac Vrbovec d.o.o – Izvješće o radu gospodarenja otpadom za 2019. godinu. Sa 9 
glasova „Za“ i 7 „suzdržanih“ prihvaćeno je Izvješće Komunalca Vrbovec d.o.o. – Izvješće o 
radu gospodarenja otpadom. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, 
Stjepan Fotović, Marcela Ledinski Mitrov, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković i Martina Petrak. 
Suzdražni su bili: Damir Fašaić, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Mijo Mijatović, Dejan Jaić, 
Dražen Sudinec i Stjepan Grošanić.  
 



 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2019. godinu KLASA: 363-05/20-
01/05; URBROJ: 238/32—01/01-01/20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  

 
 
 

Točka 8. 
a) 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem 

vrtiću Vrbovec 
 

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec Kristina Ljubić – Nežić navela je kako se 
u Pravilniku o upisu djece izmijenilo nekoliko članaka. Navela je kako je u članku 7. dodano 
da se papiri tijekom prijave mogu priložiti i elektronskim putem, u članku 9. kako se može 
dostaviti potvrda HZMO-a koja ne smije biti starija od mjesec dana, zatim u članku 10. je 
uvedeno da roditeljima s invaliditetom isti broj bodova kao i osoba koji imaju statut 
nezaposlenih. U članku 14. dodano je razrješenje članova. Predsjednik  Vijeća otvorio je 
raspravu, ali potrebe za raspravom nije bilo. Zatim je dao na glasovanje Odluku o davanju 
prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec. „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, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  

 
 

 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga z Dječjem vrtiću Vrbovec, KLASA: 
601-01/20-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika. 

 
Točka 8. 

b) 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 2020. /2021. 
godini u Dječjem vrtiću Vrbovec 
 

 Kristina Ljubić- Nežić, vršiteljica dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec, navela je da što 
se tiče Plana upisa nema nekih novosti, da je slično sve kao i prethodne godine. Navela je 
kako se u vrtić upisuje 52 djece koji su školski obveznici, za jaslice 25 djece i za vrtić 12 djece. 
Predsjednik  Vijeća otvorio je raspravu, ali potrebe za raspravom nije bilo. Zatim je dao na 
glasovanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 2020. / 
2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec. „Za“ su glaslovali:  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, 
Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
 

 



 

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 2020./ 2021. godinu u 
Dječjem vrtiću Vrbovec, KLASA: 601-01/20-01/03; URBROJ: 238/32-01/01-20-1  sastavni je 
dio ovog Zapisnika.  
 
 

 
Točka 9. 

Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec 
 

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbovec Maja Novosel navela je ako se Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića sastalo na sjednici, te da je prethodno raspisan natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića 
Vrbovec. Također, navela je ako su na natječaj stigle dvije prijave od gospođe Petre Prelog i Kristine 
Ljubić- Nežić i kako je Upravno vijeće odlučilo da se na vijeću predloži Krisina Ljubić- Nežić za ravnatelja 
Dječjeg vrtića Vrbovec. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo. Zatim je 
dao na glasovanje Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec. Sa 17 glasova 

za doneseno je Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec. „Za“ su glasovali: Hrvoje 
Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, 
Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan  Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan 
Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  
 
Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec, KLASA: 021-06/20-01/09; URBROJ: 
238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika. 

 
 
 

Točka 10.  
II. Izmjene i dopune Programa za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 

2019. – 2021. godinu 
 
 

Predsjednik vijeća naveo je kako se sastao Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte te kako je 
dao pozitivno mišljenje na II. Izmjene i dopune Programa za nove investicije u gradu Vrbovcu 
za razdoblje 2019. – 2021. godinu. Gradonačelnik je izvijestio kako se uvodi nova mjera na 
inicijativu vijećnika Darka Dananića. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu u kojoj su 
sudjelovali: Damir Fašaić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Dražen Sudinec, Damir Tomljenović 
i Dejan Jaić. Predsjednik vijeća Hrvoje Herček je nakon provedene rasprave dao na 
glasovanje Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa za nove investicije u gradu Vrbovcu za 
razdoblje 2019. – 2021. g. Sa 11 glasova „Za“ i 6 „suzdržanih“ donesne su II. Izmjene i dopune 
Programa za nove investicije u gradu Vrbovcu.  „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Darko 
Dananić, Stjepan Fotović, Marcela Ledinski Mitrov, Tihomir Antolković, Vjekoslav Smolec, 
Luka Lacković, martina Petrak, Franjo Simić, Dejan Jaić i Stjepan Grošanić, a suzdržani su bili: 
Stjepan Tvorić, Damir Fašaić, Štefica Fintić, Damir Tomljenović, Mijo Mijatović i Dražen 
Sudinec.  
 
II. Izmjene i dopune Programa za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje od 2019. – 
2021. godine, KLASA: 404-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika.  
 



 

 

 
 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja 

Komunalca Vrbovec d.o.o. 
 
 

Vijećnik Dražen Sudinec ukratko se nadovezao na odgovore direktora Komunalca Vrbovec 
d.o.o. Matu Jelića. Zatim je pročitao članove povjerenstva koje je on predložio. Vijećnik je 
naveo kako povlači dvije točke, Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva na analizu 
transparentnosti poslovanja Komunalca Vrbovec d.o.o. i  Donošenje Odluke o osnivanju 
povjerenstva za utvrđivanje načina zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Vrbovca za 
razdoblje 2017. – 2019. g. 
 
 
 
 
 

 
 

Točka 11. 
Prijedlozi i mišljenja 

 
Vijećnik Dražen Sudinec je rekao je  kako upućuje 3 Zahtjeva prema Gradskom Vijeću.  
Zatražio je dokumentaciju vezanu za izgradnju parkirališta  pored Pošte i Doma Zdravlja, kako 
bi se vidjela legalnost gradnje, te dokumentaciju vezanu uz plaćanja izrade adventskih kućica, 
kome je to plaćeno i koliki  iznos. Zatim je zatražio snimke Sjednice Vijeća od 23. – 27. 
Sjednice.  
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Predsjednik Vijeća 
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