
ZAPISNIK 
s Izvanredne elektroničke 28. sjednice  

Gradskog vijeća Grada Vrbovca 
 

održane elektroničkim putem, 09. travnja 2020. godine od 09:00 do 15:00 sati 
 
Predsjedavajući Vijećem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća  
 
Zapisničar: Iva Suknaić 
 

Poziv za izvanrednu, 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrbovca s prijedlogom dnevnog reda, 
uputom o načinu glasanja te obrascem glasačkog listića dostavljeni su putem elektroničke pošte svim 
sudionicima, uz obavijest o načinu održavanja izvanredne 28. sjednice, a poziv za sjednicu s 
prijedlogom dnevnog reda i materijali za navedene točke dnevnog reda objavljeni su kao i do sada, na 

web stranici Grada Vrbovca www.vrbovec.hr.  Obrazac za glasovanje, ispunjen i uredno dostavljen 
u vremenu od 12:00 do 15:00 sati, ujedno je i evidencija prisutnosti članova/ica za potreban 
kvorum i pravovaljano odlučivanje na sjednici Gradskog vijeća. 
 

Predsjednik Vijeća Hrvoje Herček otvorio je izvanrednu 28. sjednicu Vijeća putem 
elektroničke pošte u 9:01 sati. Pozdravio je sve prisutne te istaknuo da se zbog izvanrednih 
okolnosti i epidemiološke situacije prvi puta u povijesti Gradskog vijeća sjednica održava 
elektroničkim putem i zamolio da se svi skupa prilagodimo situaciji. Predsjednik vijeća također 
je pojasnio da je ovakav način izvanredne sjednice u skladu sa uputama Stožera civilne zaštite 
RH i Ministarstva uprave te omogućava transparentno i konkretno evidentiranje i izjašnjavanje 
članova Gradskog vijeća. Nadalje, Predsjednik je naglasio hitnost donošenja akata, tj. mjera iz 
Dnevnog reda ove sjednice, kako bi se što prije omogućila pomoć poduzetnicima i građanima 
grada Vrbovca i olakšalo poslovanje i život u ovim nepovoljnim poslovnim okolnostima. 
Predsjednik vijeća zamolio je da se za svaku raspravu ili obraćanje koristi kružni način 
komunikacije („odgovori svima“ ili eng. „reply all“), kako bi svi sudionici vidjeli raspravu i tekst 
koji se šalje, uz naznaku točke na koju se pitanje odnosi.  Za sve dodatne upute i pojašnjenja 
Predsjednik vijeća uputio je sudionike da se obrate Andreji Tanasković, dipl.iur, Pročelnici 
Službe za opće poslove, na e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr, na koji se šalju i obrasci za 
glasovanje. Podsjetio je također da rasprava po točkama traje od 9:00 do 12:00 sati, a glasanje 
i zaprimanje obrazaca za glasovanje od 12:00 do 15:00 sati.   

I na kraju uvodnog izlaganja, zahvalio je na razumijevanju i suradnji te otvorio 28. 
izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća i zamolio da se sudionici sada izjasne na gore navedeni 
način ako ima potrebe za izmjenama i dopunama dnevnog reda koji su dobili u materijalima. 
 
 Na uvodno izlaganje Predsjednika vijeća nadovezala se Pročelnica Andreja Tanasković, 
konstatirajući da se s obzirom na način održavanja sjednice neće održati tzv. Aktualni sat, kao 
ni izvješća i rasprave o prijedlozima odluka i drugih akata radnih tijela Vijeća. Pročelnica je 
također uputila vijećnike da se na eventualna pitanja u vezi točaka dnevnog reda obrate putem 
e-maila: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr najkasnije do 12:00 sati, a ispunjeni Obrazac za 
glasovanje dostave u vremenu od 12:00 do 15:00 sati, koji služi i kao evidencija nazočnosti 
članova/ica za pravovaljano odlučivanje na sjednici Gradskog vijeća (kvorum).  
 

http://www.vrbovec.hr/
mailto:andreja.tanaskovic@vrbovec.hr
mailto:andreja.tanaskovic@vrbovec.hr


D N E V N I   R E D  
 
 

1. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih 
korona virusom na gospodarstvo  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
 

2. Donošenje Odluke o oslobađanju komunalne naknade za građane  
Predlagatelj: Gradonačelnik  

 
3. Donošenje Odluke o iznosu sudjelovanja roditelja u pokriću dijela troškova 

organiziranog odgoja i naobrazbe za djecu predškolske dobi u Dječjem vrtiću Vrbovec 
za mjesec ožujak 2020. 

 Predlagatelj: Gradonačelnik  
 

4. Donošenje Odluke o ukidanju sudjelovanja roditelja u pokriću dijela troškova 
organiziranog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Vrbovec u uvjetima proglašene 
epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Plana upisa za pedagošku 
2020./2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec 

Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec 
 

6.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću 
iz proračuna Grada Vrbovca u 2020. godini 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
 

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području grada Vrbovca za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada 
Vrbovca u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

 
Vijećnik Franjo Simić uputio je svoje pozdrave i konstatirao da je sve jasno. 
 
Vijećnik Stjepan Fotović zamolio je malo više detalja oko točke 3. Dnevnog reda. 
 
Vijećnik Darko Dananić iznimno prihvaća ovakav način sjednice, zbog hitnosti mjera i očekuje 
jednoglasne odluke. Ne vidi veliku potrebu za raspravom s obzirom na proučene materijale, ali 
predlaže da se ubuduće ipak sjednice održavaju na redoviti način u Gradskoj vijećnici uz minimalan 
razmak od 2 metra, zbog sadržajnije i svrsishodnije rasprave te zaključuje da se na ovaj način gubi 
smisao i draž Gradskog vijeća. 



Gradonačelnik Denis Kralj odgovara na pitanje vijećnika Fotovića i objašnjava da će prema prijedlogu 
Odluke iz točke 3. roditelji platiti 50% cijene vrtića za mjesec ožujak, jer je vrtić zatvoren 15. ožujka pa 
će se platiti samo ono vrijeme kada su djeca išla u vrtić. 
 
Vijećnik Mijo Mijatović složio se s primjedbama vijećnika Dananića te smatra da ne postoji ni 
statutarna ni poslovnička pravna osnova da ova sjednica bude izvanredna. Nadalje, traži od 
gospodina Strnščaka – zamjenika gradonačelnika i načelnika Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca 
pojašnjenje što je Stožer radio u 2019. godini u cilju izvršenja plana djelovanja u području prirodnih 
nepogoda te moli da taksativno navede što su radili. 
 
Zamjenik gradonačelnika Ivica Strnščak pojasnio je da je Grad kao jedinica lokalne samouprave 
temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda bio dužan izraditi 
zaključno sa 30.11.2019. godine Plan djelovanja Grada Vrbovca za slijedeću kalendarsku godinu, što 
je i učinjeno. Također odgovara da je tim Zakonom Grad dužan do 31.03. tekuće godine podnijeti 
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu te da je upravo to pitanje 
stavljeno na ovu sjednicu, a kako prošle godine nisu proglašene prirodne nepogode, tako Stožer nije 
koristio mjere i izvore sredstava u tu svrhu i namjenu. Podsjeća da je sve navedeno u materijalima za 
ovu sjednicu. 
 
Vijećnik Mijatović predlaže u ime Kluba vijećnika HDZ-HSU amandmane ili dopunu Odluke iz točke 2. 
na način da se i građanima kojima su umanjena primanja osobnog dohotka zbog situacije sa korona 
virusom, umanji komunalna naknada za 50% na njihov zahtjev, za vrijeme trajanja ove situacije. 
Nadalje, traži da se zaustave svi postupci ovrhe nad fizičkim i pravnim osobama po osnovi plaćanja 
komunalne naknade, do okončanja situacije uzrokovane korona virusom. I treće predlaže da se ne 
obračunavaju zatezne kamate za 2020.godinu s osnove plaćanja komunalne naknade fizičkim 
osobama. Obrazloženje ovih amandmana temelji na zaustavljenim investicijama od strane Grada u 
ovim posebnim okolnostima koje se inače financiraju iz prihoda komunalne naknade, pa smatra da bi 
se mogli tako rasteretiti građani sa umanjenim prihodima, tj. ne vidi razlog da građani budu 
izostavljeni ako je za pravne osobe predloženo umanjenje komunalne naknade za 30%. 
 
Gradonačelnik prihvaća 1. amandman, 2. uvjetno prihvaća, osim u slučaju potencijalnog nastupanja 
zastare po osnovi duga komunalne naknade za fizičke i pravne osobe, a 3. također uvjetno prihvaća, 
osobama iz članka 1., stavka 1 . i 2. Odluke iz točke 2. Dnevnog reda, dakle neće se obračunavati 
zatezne kamate za 2020. godinu fizičkim osobama, obveznicima plaćanja komunalne naknade, kojima 
je za vrijeme trajanja „posebnih okolnosti“ raskinut ugovor o radu (ili članovima kućanstva) te 
fizičkim osobama, obveznicima plaćanja komunalne naknade, kojima je za vrijeme trajanja „posebnih 
okolnosti“ došlo do umanjenja primanja s osnova dohotka.  
 
Vijećnik Stjepan Tvorić upitao je da li se u točki 1. Dnevnog reda pod pojmom mikro, srednji i makro 
poduzetnici podrazumjevaju i svi obrtnici pogođeni COVID-19 pandemijom, na što je Gradonačelnik 
odgovorio potvrdno s objašnjenjem da su obrtnici mikropoduzetnici. 
 
Vijećnik Mijatović u ime Kluba HDZ-HSU složio se sa dopunama točke 2. Dnevnog reda. 
 
Vijećnik Tvorić također podržava amandmane i dopune točke 2. Dnevnog reda. 
 
Vijećnik Fotović isto tako izražava suglasnost sa dopunjenim amandmanima. 
Predsjednik vijeća u 12:05 sati obratio se vijećnicima i zaključio raspravu po svim točkama Dnevnog 
reda ove sjednice. Predložio je prelazak na glasovanje (uz izmjene točke 2. Dnevnog reda, kako je 
raspravljeno i dogovoreno) putem dostavljenog Obrasca na mail adresu pročelnice, gđe Andreje 
Tanasković do 15:00 sati. 
 



U danom roku  svih 17 vijećnika dostavilo je Obrasce za glasovanje putem gore navedenog e-maila 
Pročelnice, koja je rezultate glasovanja poslala Predsjedniku vijeća na postupanje po čl. 98., 100., 
101. st.1. te 105. st.1. i 2. Poslovnika Gradskog Vijeća („Glasnik Grada Vrbovca“ 3/2018 i 5/2019), uz 
napomenu da su svi Obrasci važeći i ispunjeni prema danoj uputi.  
 
Navedenim obrascima za glasovanje utvrđena je nazočnost svih vijećnika i potreban kvorum. Po svim 
točkama dnevnog reda osim točke 8., dakle za Odluke iz točaka 1-7, svih 17 vijećnika glasovalo je  
„ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ . Za 8. točku dnevnog reda 10 vijećnika je glasovalo „ZA“, 0 
„PROTIV“, a 7 vijećnika „SUZDRŽAN“. „Za“ su glasovali:  Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, , Tihomir 
Antolković, Franjo Simić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina 
Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.  Suzdržani su ostali: Damir Fašaić, Mijo Mijatović, Damir 
Tomljenović, Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec i Stjepan Grošanić.  
 
Sastavni dio ovog Zapisnika čine ispisi poruka e-pošte vijećnika i svih sudionika ove sjednice, čime se 
osigurava javnost i transparentnost rada, kao i izglasane i donesene odluke i zaključci Dnevnog reda 
kako slijedi: 
 

1. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom na 
gospodarstvo,  KLASA: 351-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 

 
2. Odluka o oslobađanju komunalne naknade za građane, KLASA: 363-03/20-01/01; URBROJ: 

238/32-01/01-20-1 
 

3. Odluka o iznosu sudjelovanja roditelja u pokriću dijela troškova organiziranog odgoja i 
naobrazbe za djecu predškolske dobi u Dječjem vrtiću Vrbovec,  KLASA: 601-01/20-01/08; 
URBROJ: 238/32-01/01-20-1 

 
4. Odluka o ukidanju sudjelovanja roditelja u pokriću dijela troškova organiziranog odgoja i 

naobrazbe u Dječjem vrtiću Vrbovec u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID -19 
uzrokovane virusom SARS-COV-2, KLASA: 601-01/20-01/07; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 

 
5. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i Plana upisa za pedagošku 2020./2021. godinu u 

Dječjem vrtiću Vrbovec, KLASA: 601-01/20-01/06; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 
 

6. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz proračuna Grada Vrbovca u 
2020. godini, KLASA: 400-01/20-010/02; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 

 
7. Zaključak o usvajanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 

Vrbovca za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, KLASA: 810-01/20-
01/05; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 

 
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Vrbovca u području 

prirodnih nepogoda za 2019. g, KLASA: 810-01/20-01/06; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 
 

Obzirom da su iscrpljene i izglasane sve točke Dnevnog reda, predsjednik Vijeća zaključio je 
Izvanrednu, 28. sjednicu u 13:41 sati. 

 
          
           Zapisničar                                                                                          Predsjednik Vijeća 
         Iva Suknaić                                                                                             Hrvoje Herček  


