ZAPISNIK
sa 32. sjednice Gradskog vijeda Grada Vrbovca održane 29. rujna 2020. godine u Velikoj
vijednici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 18.00 sati
Sjednica Vijeda je javna.
Predsjedavajudi Vijedem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeda
Zapisničar: Iva Suknaid
Nazočni vijednici: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeda, Stjepan Fotovid – prvi potpredsjednik
Vijeda, Damir Fašaid – drugi potpredsjednik Vijeda, vijednici: Tihomir Antolkovid, Mijo
Mijatovid, Damir Tomljenovid, Štefica Fintid, Franjo Simid, Stjepan Grošanid, Dražen Sudinec,
Darko Dananid (kasnio 2 minute, došao prilikom otvaranja sjednice predsjednika Vijeda),
Stjepan Tvorid, Luka Lackovid, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov
Nenazočni vijednici: Dejan Jaid(kasniti de) i Vjekoslav Smolec (ispričao se)
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika, Robert
Đuranec – zamjenik gradonačelnika (napustili sjednicu na početku), Andreja Tanaskovid pročelnica Službe za opde poslove Grada Vrbovca, Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog
odjela za financije i gospodarstvo, Mato Jelid – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o., Marko
Beloševid – stručni suradnik za opde posloveu Službi za opde poslove Grada Vrbovca i
direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o., Vlado Mesnik – vijednik Županijske skupštine
Zagrebačke županije, mediji
Predsjednik Vijeda pozdravio je sve prisutne te otvorio 32. sjednicu Vijeda.
Potom je predsjednik Vijeda konstatirao da je sjednici nazočno 14 (četrnaest) od 17
(sedamnaest) vijednika odnosno da Vijede ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih
akata. U to vrijeme došao je vijednik Darko Dananid i od tada kvorum čini 15 (petnaest)
vijednika. Predsjednik Vijeda pojasnio je da Zapisnik sa 31. sjednice još nije gotov te da se
očekuje za verifikaciju na sljededoj sjednici Gradskog vijeda. Također je istaknuo da je
početkom sjednice vijedniku Damiru Fašaidu i Klubu HDZ-HSU uručena dokumentacija
Troškovnika cesta, tražena na prošloj, 31. sjednici.
Predsjednik Vijeda zatim je podsjetio na Dnevni red koji su vijednici dobili u pozivu na
32. sjednicu vijeda i upitao ima li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama. Takvih
prijedloga nije bilo te je predsjednik Vijeda kostatirao da je dnevni red usvojen.
Dnevni red glasi:

DNEVNI RED
AKTUALNI SAT
1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za
razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo

2. Izvješde o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2020.
godine
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

3. Izvješde o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Mato Jelid – direktor tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.

4. Prijedlozi i mišljenja

Predsjednik Vijeda konstatirao je da je 18:06 sati i da započinje Aktualni sat.

AKTUALNI SAT
I TIHOMIR ANTOLKOVIĆ– SDP
Vijednik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje vezano je za priopdenje koje je
gradonačelnik danas dao na Radio Vrbovcu, a radi se o pritisku na Radio Vrbovec od strane
predsjednika Gradskog vijeda. Rekao je kako ga zanima o kakvom se to pritisku radi i zamolio
je gradonačelnika da objasni javnosti što se to događa i da li je to prihvatljivo ili ne.
Drugo pitanje vezano je uz donju ulicu u Lonjici. Vijednik je naveo kako je tijekom izgradnje
pruge uništeno nekoliko mostova i zanima ga da li se ti mostovi mogu sanirati od strane
Grada.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je pozdravio sve prisutne. Po prvom pitanju naveo je kako jedan političar iz
pozicije modi koji određuje da li de Radio Vrbovec dobiti više ili manje novaca i političar koji
je bio potpisnik amandmana kojim su Radio Vrbovcu uzeli novce, sada sa službene adrese
šalje poruku Radio Vrbovcu i traži emisiju za sebe. Rekao je kako to pokazuje da predsjednik
Vijeda nije informiran o nekim stvarima, da ne zna što radi, da mu se može progledati kroz
prste, ali da misli da si jedan predsjednik Vijeda to ne bi smio dozvoliti. Spomenuo je kako
postoji sloboda medija i da se u to politika ne smije miješati, a pogotovo netko tko skida
sredstva Radio Vrbovcu. Naveo je kako je to poruka ljudima na radiju da de im se skidati još
sredstava ako ih ne budu slušali. Gradonačelnik je rekao kako je provjerio s ljudima na Radio
Vrbovcu da s pozicije vladajudih nije dano nijedno priopdenje i koliko zna da svi mogu dodi do
termina i gostovati. Naveo je kako termina ima na Radio Vrbovcu i poručio vijednicima da ih
koriste. Smatra kako je predsjednik Vijeda pokazao da nije dorastao nekim situacijama.
Gradonačelnik je naveo kako je pred kraj emisije čuo da je predsjednik postavio pitanje
odakle gradonačelniku taj dopis te da je time pokazao nerazumijevanje sustava, u isto
vrijeme na dva slučaja. Pojasnio je da je sustav takav da sva pošta koja dođe u Grad se
urudžbira i direktno dolazi u ured gradonačelnika i stavlja se njemu na stol. Naveo je kako
razumije da predsjednik to ne mora znati, ali da koristi insinuacije te govori da gradonačelnik
kontrolira Radio, a kako vjeruje da je on to namjerno poslao da vidi hode li ta informacija
dodi do njega. Rekao je kako je to nepoznavanje funkcioniranja Grada, slobode medija,
politike i svega toga.

Naveo je kako je to jedna dosta sramotna epizoda, da se nada da se to nede više ponoviti te
da s govornice apelira na vijednike vedine da ne skidaju novce Radio Vrbovcu jer smatra da je
to medij kojeg svi Vrbovčani vole i medij koji je napravio veliki iskorak. Rekao je kako
predsjednik Vijeda govori kako ne može dodi do termina, ali da smatra pošto je gostovao, da
ima pristup. Smatra kako je to ružno i kako se to ne bi smjelo događati, da je pred novom
vedinom pet mjeseci rada, ali da je on tu kao gradonačelnik da smanji štetu i da zna kako je
to bilo kada je HDZ 12 godina vodio Grad te da de on sve napraviti kako bi smanjio štetu koju
bi u ovih pet mjeseci mogli napraviti HDZ zajedno da Sudincem i Herčekom. Zamolio je da se
pusti Radio Vrbovec na miru jer smatra da je slušaniji nego prije par godina, da Vrbovčani
vole svoj radio te se nada da de tako ostati još dugo godina, ako nikome nede pasti na pamet
da sreže sredstva za Radio Vrbovec.
Što se tiče drugog pitanja, naveo je kako je to stalni problem zbog radova drugog kolosjeka i
pruge u Lonjici. Pojasnio je kako je prošle godine uz veliki trud asfaltirana donja ulica u
Lonjici, kao što je inzistirano da se asfaltira i ulica Ivana Gorana Kovačida u Vrbovcu. Što se
tiče propusta, gradonačelnik je naveo da se svi jave komunalnim redarima da se utvrdi o
kojim se propustima radi.
Vijednik Mijo Mijatovid, u ime kluba HDZ-HSU tražio, a predsjednik Vijeda odredio
stanku od 10 minuta.
(stanka – 10 min)
Vijednik Mijo Mijatovid nakon stanke obrazložio je traženje pauze i u tom trenutku
kvorum je činilo 13 vijednika (vijednica Petrak i vijednik Tvorid nisu bili u tom trenu u
Vijednici). Vijednik je pojasnio da je u ime Kluba HDZ-HSU tražio pauzu zbog nastupa
gradonačelnika prema vijednicima opozicije te da su zbog uvredljivog ponašanja prema njima
odlučili napustiti sjednicu. Nakon što su vijednici iz Kluba HDZ-HSU te vijednici Sudinec,
Dananid i Grošanid odlučilli napustiti sjednicu, a vratili se vijednica Petrak i vijednik Tvorid, u
Vijednici je ostalo ukupno 7 vijednika, što nije bilo dostatno za kvorum i donošenje odluka.
Stoga je predsjednik Vijeda konstatirao da nema kvoruma i da se sjednica prekida u 18,23
sata, a da de o nastavku svi biti informirani.

-

-

PREKID SJEDNICE –

NASTAVAK 32. SJEDNICE - 13.10.2020.u Velikoj vijednici Grada Vrbovca, Vrbovec,
Trg Petra Zrinskog 9, s početkom u 18,00 sati –

Sjednica Vijeda je javna.
Predsjedavajudi Vijedem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeda
Zapisničar: Iva Suknaid

Nazočni vijednici: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeda, Stjepan Fotovid – prvi potpredsjednik
Vijeda, Damir Fašaid – drugi potpredsjednik Vijeda, vijednici: Tihomir Antolkovid, Mijo
Mijatovid, Damir Tomljenovid, Štefica Fintid, Franjo Simid, Stjepan Grošanid, Dražen Sudinec,
Dejan Jaid, Darko Dananid, Stjepan Tvorid (kasnio 10 minuta, došao prilikom prvog pitanja u
aktualnom satu ),Vjekoslav Smolec, Luka Lackovid, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov
Nenazočni vijednici: Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika, Andreja
Tanaskovid - pročelnica Službe za opde poslove Grada Vrbovca, Ljiljana Petanjek – pročelnica
Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Mato Jelid – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.,
Marko Beloševid – stručni suradnik za opde posloveu Službi za opde poslove Grada Vrbovca i
direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o., Vlado Mesnik i Vladimir Bregovid - vijednici
Županijske skupštine Zagrebačke županije, mediji
Predsjednik Vijeda pozdravio je sve prisutne i zaželio dobrodošlicu na nastavku 32.
sjednice Vijeda koja je, kako je podsjetio, prekinuta 29. rujna 2020. godine zbog nedostatka
kvoruma. Nadalje, predsjednik Vijeda je konstatirao da se nastavlja sa aktualnim satom tamo
gdje se stalo. Podsjetio je da je vijednik Antolkovid prvi postavio pitanje, a gradonačelnik
odgovorio te upitao vijednika je li zadovoljan s odgovorom, na što je vijednik rekao da nije
zadovoljan te da ima dodatno pitanje. Predsjednik Vijeda tada je podsjetio na redoslijed
javljanja za aktualni sat i upitao želi li se još netko javiti, na što se javilo još nekoliko vijednika.
Nakon čitanja popisa vijednika za aktualni sat, predsjednik Vijeda dao je riječ vijedniku
Antolkovidu.
AKTUALNI SAT
I TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP
Vijednik je rekao da nije zadovoljan sa načinom na koji je prekinuta sjednica i ima još jedno
dodatno pitanje za gradonačelnika. Zanima ga da li se nešto promijenilo oko pritiska
predsjednika Gradskog vijeda te je zamolio gradonačelnika da mu odgovori na to pitanje.
Gradonačelnik – Denis Kralj
Gradonačelnik je pozdravio sve prisutne. Rekao je kako se više ne bi vradao na tu temu, jer
smatra da su ljudi ved dovoljno čuli o tome. Naveo je kako se baviti politikom znači imati
različite stavove, ali da treba surađivati. Rekao je kako mu se ne sviđa to što kada je zvao
predsjednika Vijeda na telefon da mu se on nije javio, ne zna je li to bilo slučajno ili namjerno,
ali da to nije način na koji bi instutucije trebale surađivati i da komunikacije treba biti.
Gradonačelnik je rekao kako apelira da svi razmisle o funkcijama koje obnašaju i da te
funkcije obnašaju na dostojanstven način. Istaknuo je jednu bitnu razliku koja je bila u
priopdenjima zadnjih dana. Spomenuo je kako je on u priopdenju napisao kako je postupak
predsjednika Vijeda sramotan, ali da je to bitno drugačije od priodenja predsjednika Vijeda
koji govori da je on sramotan. Naveo je kako je nešto sasvim drugačije govoriti o osobi da je
sramotna i da je to neprimjerena komunikacija. Gradonačelnik je rekao kako idu izbori i
zamolio je sve za malo dostojanstva, da ne treba gnjaviti previše ljude te da se ne radi cirkus
u našem gradu jer ga ne treba.

II MIJO MIJATOVIĆ – HDZ
Vijednik je pozdravio sve prisutne i rekao da ima dva pitanja za gradonačelnika.
Prvo pitanje vezano je za nogostup u Banovu. Naveo je kako je to gradonačelnik iz prijedloga
rebalansa izbacio, da bi svojim amandmanom taj nogostup ponovo stavili u proračun.
Vijednika zanima u kojoj je fazi izgradnja projektne dokumentacije za taj nogostup.
Drugo pitanje odnosi se na knjižicu „ I tebe se pita“. Vijednik je spomenuo kako u toj knjižici
postoji jedna tvrdnja koja je trebala biti točna. Naime, piše da se Vatrogasnoj zajednici
udijelilo 1.500.000,00 kuna godišnje. Zamolio je gradonačelnika da li mu može redi kada je to
bilo, jer on zna da je udijeljeno 1.050.000,00 kn. Zanima ga kada je udijeljena razlika od
450.000,00 kn.
Gradonačelnik – Denis Kralj
Što se tiče nogostupa u Banovu, naveo je kako je više puta Gradskom vijedu prezentirao
dinamiku gradnje nogostupa u Vrbovcu. Rekao je kako se gradi nogostup u Čerkezovoj ulici u
Vrbovcu, kako se sutra potpisuju ugovori za izgradnju nogostupa u Savskoj cesti i Naselju
Stjepana Radida, Zleninskoj ulici te da je u tijeku natječaj za nogostup u Celinama od kapelice
prema Topolovcu i od kapelice prema Gaju. Gradonačelnik je rekao kako se više puta
raspravljalo o nogostupu u Banovu te da je njegov stav taj da ove godine ne treba početi sa
prikupljanjem projektne dokumentacije s obzirom na broj zadanih nogostupa koji de se
graditi i da nije izvjesno da de se nogostup u Banovu početi graditi sljedede godine.
Također, rekao je da je taj amandman prihvaden i u tijeku je projektiranje nogostupa u
Banovu. Gradonačelnik je izrazio nadu da se ove godine isprojektira, smatra da de se to teško
sljedede godine isfinancirati, ali zaključio je da de se što prije napraviti i taj nogostup.
Što se tiče knjižice, naveo je da sve što se tiska i što je u njoj da bi trebalo biti točno, ali da se
dogodila omaška. Naveo je kako se brojka 5 „pomaknula“, te da umjesto 1.050.000,00 kn piše
1.500.000,00 kn. Što se tiče vatrogasaca, gradonačelnik je spomenuo kako su ovih dana
započeti razgovori sa Vatrogasnom zajednicom Grada Vrbovca o definiranju lokacije za novo
vatrogasno sjedište u gradu Vrbovcu.
Vijećnik Mijo Mijatović
Vijednik je naveo kako svi težimo jednakom cilju, ali da su razmišljanja različita i da je
nogostup u Banovu pokraj škole jedan od prioriteta radi sigurnosti djece u tom naselju.
Vijednik nije zadovoljan odgovorom na drugo pitanje. S obzirom da je gradonačelnik radio na
medijima, a da je navedeni iznos omaška. Također je istaknuo da nema razloga vjerovati u to
s obzirom da je gradonačelnik iznio neistinu i prikazao projekt energetske obnove I. osnovne
škole i Dječjeg vrtida kao njegovog.
III MARCELA LEDINSKI MITROV – HSS
Vijednica je pozdravila sve prisutne i rekla kako ima jedno pitanje za gradonačelnika. Navela
je da se u tim priopdenjima radi o komunikaciji gradonačelnika, predsjednika Vijeda i ostalih
vijednika. Vijednica je primijetila kako je u jednom od priopdenja predsjednik Vijeda
komentirao način na koji se gradonačelnik odijeva. S obzirom da je bila tema o komunikaciji,
vijednicu zanima da li je to primjeren način komunikacije između predsjednika Gradskog
vijeda i gradonačelnika.

Gradonačelnik - Denis Kralj
Gradonačelnik je rekao kako je to malo čudna komunikacija, ali da on misli da se pristojno
odijeva. Naveo je kako se ne bi vradao na to jer smatra da to nije potrebno, jer je upravo ta
komunikacija kriva jer nije isto nekome redi da ima sramotni potez i nije isto nekome redi da
je on sramotan. Gradonačelnik smatra kako je to velika razlika i da je to neprimjerena
komunikacija. Također je zaključio da je projekt energetske obnove I. osnovne škole i Dječjeg
vrtida projekt ove vlasti.
Vijećnica Marcela Ledinski Mitrov
Vijednica je pojasnila kako se nije osvrnula na ovu temu zbog sadržaja, nego zbog načina
komuniciranja.
Vijećnik Mijo Mijatović
Vijednik je rekao kako je energetska obnova I. osnovne škole i Dječjeg vrtida Vrbovec
prijavljena za vrijeme mandata gradonačelnika Vladimira Bregovida.
IV DAMIR FAŠAIĆ – HDZ
Vijednik je rekao kako ima dva pitanja. Prvo pitanje uputio je zamjeniku gradonačelnika,
pošto su naveli da su zapostavljeni od strane gradonačelnika te de on kao gradski vijednik
postaviti pitanje zamjeniku i nada se da de on znati odgovor, a ako nede znati da de
gradonačelnik odgovoriti. Pitanje se odnosi na asfaltiranje cesta i na Program održavanja
komunalne infrastrukuture koji se ne poštuje. Naveo je da je nakon prošlog Vijeda dobio
poruku od stanovnika Graberščaka i spomenuo kako tamo živi nekoliko obitelji koji do svojih
kuda nemaju asfalt te imaju problem s autom dodi do svog dvorišta. Rekao je da, koliko on
zna, da su tamo dvije ulice koje nisu asfaltirane i da tamo ima oko desetak kuda, ali da je
interesantno to da je asfaltiranje ulica u Graberščaku bilo u planu Programu održavanja
komunalne infrastrukture 2019. godine.
Rekao je kako je taj Program izglasalo Gradsko vijede, ali da je održavanje te ceste izbačeno i
ne zna iz kojeg razloga. Spomenuo je da u 2020. godini to nije uvršteno u Program
komunalne infrastrukture te da je interesantno da se ne asfaltira tamo gdje ljudi žive, a da se
negdje asfaltiraju poljski putevi. Naveo je da svake godine imamo 15 milijuna kuna novih
sredstava, ali da se s 2019. na 2020. prenijelo 1.700.000,00 kn što se vidi u Izvješdu i da se ta
cesta nije asfaltirala. Vijednik je zamjenika gradonačelnika Ivicu Strnščaka upitao zašto to nije
asfaltirano, zašto se to odbija i zašto se prioriteti ne poštuju. Naveo je da se nada kao i vedina
vijednika da de uvrstiti u idudu godinu u Plan održavanja komunalne infrastrukture da se ta
cesta asfaltira, tj. obadvije ceste.
Drugo pitanje bilo je za gradonačelnika. Vijednik je rekao kako je u amandmanima stavljeno
150.000,00 kn za digitalizaciju škola, nabavu opreme, pametnih ploča i svega što je bitno u
situaciji pandemije, ali da je i inače bitno informatizirati škole. Vijednik je upitao da li je od tih
300.000,00 kn išta doznačeno školama i u kojoj je fazi nabava informatičke opreme u
školama.
Zamjenik gradonačelnika - Ivica Strnščak
Zamjenik gradonačelnika zahvalio se na pitanju te rekao kako su zamjenici manje u medijima i
da je gradonačelniku dano više prostora. Naveo je kako je u Programu cesta za koju vijednik
navodi. Rekao je on ima informaciju da je prošle godine bilo problema na toj cesti te da je
tamo navožen mljeveni asfalt i da nije istina da se po toj cesti ne može prodi. Rekao je kako su

ove godine u mjesnom odboru Donji Tkalec, a Graberščak je sastavni dio Donjeg Tkalca,
asfaltirani dijelovi ceste koji su trebali biti gotovi prošle godine, no nije se stiglo završiti pa se
završilo ovu godinu. Zamjenik gradonačelnika rekao je kako de se sigurno u narednom
periodu riješiti i cesta prema Graberščaku, kao i ostale ceste na području naših naselja. Rekao
je kako je ove godine riješeno devet cesta po pitanju asfaltiranja, da se slaže da ih treba
riješiti puno više i da se trudi podidi financijska sredstva za mjesne odbore. Apelirao je prema
mjesnim odborima da se više uključe u rad jedinica lokalne samouprave jer se na temelju
njihovih inicijativa može puno više napraviti. Naveo je kako je vijednik jednim dijelom u
pravu, ali da drugim nije jer se dosta toga radilo što se tiče mjesnih odbora.
Gradonačelnik Denis Kralj
Što se tiče sredstava za Osnovnu školu Krunoslava Kutena i Osnovnu školu Marije Jurid
Zagorke, gradonačelnik je naveo da se održao sastanak s ravnateljima i pokrenula se javna
nabava te de im se sredstva isplatiti kada završi javna nabava. Što se tiče škola, osim toga na
sastanku je dogovoren i javni kombi za Osnovnu školu Krunslava Kutena i za Osnovnu školu
Marije Jurid Zagorke i to de biti u prijedlogu proračuna za sljededu godinu. Naveo je kako je
Grad Vrbovec platio projekte nadogradnje Osnovne škole Marije Jurid Zagorke i Krunoslava
Kutena i jedan projekt je završen, a da bi drugi trebao biti gotov do kraja godine, kako bi se
obje škole mogle prijaviti na EU fondove i ostvariti cilj o provođenju nastave u jednoj smjeni.
Vijećnik Damir Fašaić
Vijednik nije zadovoljan odgovorom jer ljudi koji su ga zvali ne mogu biti zadovoljni, ved su
ljuti i ogorčeni. Rekao je kako je to bilo u Programu održavanja komunalne infrastrukture,
Vijede je to izglasalo, ali gradonačelnik i gradska uprava to nisu izvršili. Naveo je kako je iz
nekog razloga gospodin koji ga je zvao naveo da se asfaltiraju ulice koje nisu naseljene.
Smatra da treba napraviti prioritete i asfaltirati mjesta gdje ljudi žive. Naveo je kako se nada
da de se 2021. osigurati asfalt da mogu do svoje kude i da de tek onda biti zadovoljan.
Što se tiče drugog odgovora gradonačelnika, vijednik je naveo kako je zadovoljan s time što je
pokrenuta javna nabava za informatičku opremu i da je upoznat s time da je isprojektiran
projekt II. osnovne škole i da je to projekt od 3.000.000,00 kn. Istaknuo je da je on kao
Pročelnik za gospodarstvo i EU fondove u Zagrebačkoj županiji zajedno sa Županom uvrstio
taj projekt među 30 projekata koji bi se trebali financirati iz Fonda za oporavak te da de vidjeti
da li de biti prihvaden i da se tada ide u kompletnu izgradnju i obnovu II. osnovne škole.
Županija je prijavila projekt te se nada da de biti dobar.
VI LUKA LACKOVIĆ – SDP
Vijednik je postavio pitanje gradonačelniku. Rekao je kako ga zanima je li Grad poslovao s
Elektrocentrom Petek. Naveo je da vidi da su neki gradonačelnici koji su poslovali s tom
tvrtkom završili u pritvoru.
Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik je naveo kako je to pitanje zanimljivo i kako isto zanima i građane. Rekao je da
Grad s tvrtkom Elektrocentar Petek ne potpisuje ugovore otkad je on gradonačelnik. Rekao je
kako se po medijima puno toga piše, da je više ljudi bilo u to upleteno te se nada da takve
priče nedemo gledati u drugim gradovima, a pogotovo ne u Vrbovcu.
Vijednik je zadovoljan odgovorom.

VII ŠTEFICA FINTIĆ – HDZ
Vijednica je pozdravila sve prisutne. Postavila je dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje
vezano je uz poljske puteve. Kako je gospodin Antolkovid spomenuo mostove i cijevi, vijednica
je upitala što je sa putom prema Kalištri kojeg su dosta dugo tražili da se poporavi. Navela je
kako je ved jednom pitala na Vijedu te da je sada dobila informaciju kako je to saniranje
skupo. Drugo pitanje postavila je gradonačelniku da li je i zašto zabranio ulazak u zgradu
gradske uprave gospodinu Ivici Prelogu.
Gradonačelnik Denis Kralj
Što se tiče poljskih puteva u Lonjici, gradonačelnik je rekao da de idi konstituiranje mjesnih
odbora u cijelom gradu pa tako i u Lonjici te da de se s novim predsjednikom dogovoriti što
treba i koji se to poljski put u Lonjici treba asflatirati. Kada je u pitanju gospodin Ivica Prelog,
naveo je kako to nije u interesu grada i da se nikome ne može zabraniti ulazak u Grad, a ako
gospodin Ivica Prelog treba dodi u Grad, da je on osoba kojoj se može obratiti. Rekao je
vijednici da ona može objasniti koji bi povod bio da on tako nešto nekome napravi.
Vijećnica Štefia Fintić
Što se tiče prvog pitanja vezano za Kalištru, vijednica je rekla kako to nije njezina inicijativa
ved inicijativa mjesnog odbora i da je to urudžbirano u Grad. Što se tiče pitanja o Ivici
Prelogu, vijednica je navela kako im je on sam to rekao i kako smatra da bi gradonačelnik
trebao objasniti zašto, te da ona tu nema što objašnjavati nego on.
Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik je naveo kako je ove godine navezen kamen u duljini od 100 ili 200 metara te
da je taj put navezen sa mljevenim asfaltom.
Što se tiče gospodina Ivice Preloga, gradonačelnik je naveo da on sam zna što mu je na duši.
VIII DARKO DANANIĆ – nezavisni vijećnik
Vijednik je pozdravio sve prisutne. Prvo pitanje postavio je direktoru Komunalca Vrbovec,
Mati Jelidu, a vezano je uz prethodno vijede i pitanja oko zapošljavanja djelatnika na otpadu,
što se kasnije ispostavilo da je bila istina te je naveo da mu je gospodin Jelid rekao da je netko
to prijavio te da se o tome priča „na široko“. Zanima ga kakve su posljedice. Spomenuo je
kako je navodno bila inspekcija u komunalnom poduzedu. Drugo pitanje postavio je pročelnici
službe za opde poslove Grada Vrbovca Andreji Tanaskovid, a radi se o načinu rukovanja
informacijama u Gradu i tiče se dopisa koji je bio upuden od predsjednika Gradskog Vijeda
Radio Vrbovcu. Naveo je kako smatra da nije normalno da svi dopisi koji dođu u Grad dođu
do gradonačelnikovog stola, jer ako je nešto pisao predsjednik Vijeda to nije u nadležnosti
gradonačelnika. Naveo je kako on o tome može znati onda kada razgovara s osobom koja je
tu poštu i poslala ili donijela. Naveo je kako ga interesira na koji način kolaju informacije u
Gradu i konkretno ovaj slučaj i dopis predsjednika Vijeda prema Radio Vrbovcu.
Direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. – Mato Jelić
Pozdravio je sve prisutne. Spomenuo je da je Komunalac nakon javnih radova zaposlio
čovjeka sa osmero djece koji ima invaliditet i kojem nije bio utvrđen invaliditet do prošlog
tjedna. Komisija mu je utvrdila invaliditet, te je osoba ostavljena u radnom odnosu i radi na
Ugovoru o djelu. Naveo je kako su državi pladeni još vedi doprinosi i porezi nego da je radio u
radnom odnosu na određeno ili neodređeno. Rekao je kako znamo tko u Vrbovcu sve redom

prijavljuje. Naveo je kako je bila inspekcija, uzela potrebnu dokumentaciju i čeka se rješenje
inspektora rada. Nadalje je pojasnio ako inspektor misli da takav čovjek ne može raditi takve
poslove na Ugovor o djelu, da de napisati kaznu. Rekao je kako bi bilo u redu da gradski
vijednici također poštuju Zakone. Direktor je naveo kako de prijaviti vedinu koja je s
vijednikom Sudincem i da de se vidjeti tko poštuje propise, a tko ne.
Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik je tražio da on odgovori na pitanje upudeno pročelnici. Naveo je kako je ved
prošli puta objašnjavao kako odgovorna osoba dobiva svu poštu koja uđe u Grad. Rekao je
kako bi bilo neozbiljno od njega kada on kao gradonačelnik ne bi provjeravao poštu koja
dolazi u Grad te smatra kako je to njegova odgovornost.
Vijećnik Darko Dananić
Vijednik nije zadovoljan odgovorima. Naveo je kako uopde nije tema ove točke to što je
zaposlena osoba s invaliditetom i otac osmero djece. Spomenuo je kako je pitanje bilo je li taj
zaposlenik legalno zaposlen na odlagalištu smeda, bez obzira na inspekciju. Pojasnio je kako
se zna da je radio na Ugovoru o djelu i na tuđe ime i da je to vedi prekršaj. Po drugom pitanju,
spomenuo je kako se radi o tome tko je ovlašten i kakvu poštu otvarati i je li kulturno i
pametno otvarati nečiju poštu. Naveo je kako on u svojoj firmi, mailove koje primaju i šalju
njegovi djelatnici ne čita i da je svatko odgovoran za svoj dio posla. Rekao je kako
gradonačelnik nema povjerenja u ono što rade njegovi djelatnici i predsjednik Vijeda. Smatra
kako je to gradonačelnikov problem i kako ga mora riješiti na korektan način. Na kraju, naveo
je kako u nijednom slučaju nije uljudno da se pojavljuje na Radiju i da proziva nekoga samo
zato što netko ima drugačije mišljenje od njega. Zamolio je za poštovanje prema ljudima koji
rade svoj posao, koji rade najkorektnije i najpoštenije što mogu, ali da ih gradonačelnik
proziva samo zato što misle suprotno ili drugačije od njega.
IX DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ
Vijednik je rekao kako je čudno da gradonačelnik mora odgovarati na sva pitanja. Naveo je
kako je logično da na aktualnom satu budu svi oni koji su odgovorni za neki dio i da odgovore
na pitanje kada ih vijednici nešto pitaju te da je vijednicima to uskradeno ved od onoga dana
kada su zapošljavani u javnoj ustanovi, što znači da od direktora i ostalih nisu smijeli dolaziti
na Vijede da ih se nešto ne bi pitalo.
Predsjednik Vijeda pojasnio je kako je on zamolio direktore i ravnatelje ustanova da ne dolaze
na Vijede zbog epidemiološke situacije, jer su pitanja na aktualnom satu za njih vrlo rijetka, ali
ako tko od vijednika postavi pitanje za njih, da de odgovor dobiti u pisanom obliku. Naveo je
kako se direktorica Radio Vrbovca ispričala.
Vijednik Damir Tomljenovid naveo je kako to nije problem, ved da je problem način rada.
Rekao je kako je gradonačelnik u jednom od odgovora rekao da vijednici moraju surađivati i
da ne budu ovakvi ili onakvi. Upitao je gradonačelnika kako de surađivati kada ih svako malo
obmanjuje. Spomenuo je kako je prošli put kada je bila riječ o cesti u Marenidu i
amandmanima rekao da se u tu cestu ne može ulagati jer je to privatno vlasništvo i da tu
cestu nisu mogli raditi jer gospodin Turid i ostali nisu dali zemlju, a da to nije istina. Rekao je
kako je razgovarao sa ljudima koji tamo imaju zemlju i da su svi rekli da je to laž.

Naveo je da ne zna kako gradonačelnik misli, pošto stalno daje dezinformacije, da se može
sjesti i oko nečega dogovoriti. Postavio je pitanje na koji način de se dalje funkcionirati s
vedinom u Gradskom vijedu, ako de se to raditi na ovaj način. Naveo je kako de dodi nekoliko
ljudi iz Marenida i potvrditi kako gradonačelnik ne govori istinu. Vijednik je na kraju još
jednom upitao kako de dalje surađivati i kako gradonačelnik vidi tu suradnju.
Drugo pitanje vezano je za natječaj za prodaju zemljišta. Vijednik je naveo kako ga zanima iz
kojeg razloga je poništen natječaj za prodaju zemljišta k.č.br. 18/35, k.o. Vrbovec, Ulica
poginulih branitelja, ako se zna da su bila dva ponuditelja, da su obadvije ponude bile
pravovaljane i kada se zna da je očito jedna bila veda. Zanima ga koji je razlog bio da se
natječaj poništi te da taj ponuditelj koji je vedi ne može dobiti uvid u Zapisnik kao što
gospodin Prelog ne može u Grad, te tijekom otvaranja ponuda nisu bile tri osobe nego samo
dvije. Naveo je kako mu je čovjek rekao da mu gradonačelnik ne da informaciju.
Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik je naveo kako je prije otprilike mjesec dana imao raspravu na Facebooku s
gospodinom Fašaidem gdje ga je prisilio da povuče to što je rekao da gradonačelnik laže.
Rekao je kako je više puta razgovarao s gospodinom Turidem, više puta mu je objasnio da
priča sa svojim susjedima i neka ishodi da se ta cesta prebaci na Grad Vrbovec. Naveo je kako
ga je gospodin Turud zvao prije dva tjedna, na što mu je gradonačelnik opet ponovio isto i
pozvao ga da dođe u Grad te da prije razgovara sa svojim susjedima. Gradonačelnik je
pojasnio kako on nikada nije rekao da ljudi ne daju zemlju, ved da je rekao gospodinu Turidu
da pokrene postupak sa susjedima i da vide da li daju zemlju ili ne.
Po pitanju natječaja za prodaju zemljišta, gradonačelnik je rekao da su pristigle dvije ponude
te da nijedna ponuda nije bila zadovoljavajuda i da je natječaj poništen.
Pojasnio je da je za isto zemljište prije godinu dana bila jedna ponuda veda, za 50.000,00 kn
veda. Rekao je da je on predlagao da ta točka ide na Vijede i tada je vedina tvrdila da je tih
212.000,00 kn premalo i onda je točka skinuta s Dnevnog reda. Cijene koju su ponuđene na
ovom natječaju su bile daleko manje od 212.000,00 kn i prema tome natječaj je poništen.
Vijećnik Damir Tomljenović
Vijednik nije zadovoljan odgovorom. Vijednik je rekao kako je njegovo pitanje vrlo jasno, zbog
čega gospodin nije dobio uvid u Zapisnik i zbog čega nije bilo Povjerenstva.
Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik je odgovorio da su bila prisutna 2 od 3 člana Povjerenstva i da je bilo kvoruma.
Što se drugog pitanja tiče, rekao je kako gospodin nije dobio uvid u Zapisnik iz razloga što je
natječaj poništen te da prema tome nema potrebe za uvidom u Zapisnik.

X STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI
Vijednik je pozdravio sve prisutne i postavio jedno pitanje gradonačelniku. Naveo je kako se
pojavljuju sumnje kod građana koji slušaju Aktualni sat i Radio Vrbovec. Spomenuo je kako je
bilo rasprave od strane predsjednika Vijeda i vijednika Darka Dananida oko izgradnje novog
dječjeg vrtida i oko kuhinje. Zamolio je gradonačelnika da pojasni za govornicom detalje, hode
li djeca u novom vrtidu biti gladna, kako idu priče, ili je sve isplanirano oko prehrane djece.

Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik je rekao kako bi on želio da vrtid u Jugu ima kuhinju. Rekao je kako je bio izbor
imati 3 skupine s kuhinjom ili 5 skupina bez kuhinje te pošto su potrebe za vrtidem velike,
rekao je kako su se odlučili da vrtid bude samo s čajnom kuhinjom i da de se tamo hrana
voziti. Smatra kako je prioritet Grada imati djecu gdje smjestiti, a da je manje bitno hode li se
hrana voziti kombijem ili ne. Naveo je kako bi on i danas i sutra postupio isto te smatra kako
uzeti novac iz Europske unije nema alternative. Spomenuo je kako je gospodin Damir Fašaid
danas na Vijedu rekao kako je vlada Andreja Plenkovida dala 15 milijuna kuna. Naveo je kako
je prije njegovog mandata, Proračun u Gradu Vrbovcu iznosio oko 33 milijuna kuna, a da je
proračun ove godine 100 milijuna kuna, ako se oduzmu škole realno je 70 milijuna kuna.
Naveo je kako u radu Gradske uprave nije samo ono što je dala vlada Andreja Plenkovida,
nego su se skrbila dodatna sredstva, za I. Osnovnu školu, za vrtid i stadion. Spomenuo je kako
ima puno dezinformacija i pojasnio da je 33 milijuna i 15 milijuna ukupno 48 milijuna kuna,
što znači da je svu razliku do 70 milijuna kuna priskrbila Gradska uprava. Zahvalio se svima,
pročelnicima i onima koji rade te da se po projektima vidi kako se radi.
Vijećnik Stjepan Fotović
Vijednik je zadovoljan odgovorm, ali je još dodatno upitao gradonačelnika kada se očekuje
otvorenje novog dječjeg vrtida, na što je gradonačelnik rekao da se iskreno nada da de to biti
ove godine.
XI DEJAN JAIĆ – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
Vijednik je pozdravio sve prisutne i rekao kako ima jedno pitanje za gradonačelnika, a vezano
je za aktualnu situaciju s pandemijom. Pojasnio je kako je u ljetnim mjesecima kada je
njegova supruga čekala pregled s kderkom ispred Doma zdravlja, u neadektvatnim uvjetima je
čekajudi vani porasla djetetu temperatura te su mislili da dijete ima koronu, a kada su se
vratili kudi temperatura je pala. Spomenuo je kako se to dogodilo u dva navrata, no ne samo
njima nego i mnogim sugrađanima. Naveo je kako je vrijeme sve lošije i da ljudi čekaju ispred
Doma zdravlja te upitao gradonačelnika može li apelirati na Voditelja Doma zdravlja da se
nešto učini da pacijenti imaju dostojne uvjete kada čekaju svoj pregled. Također, što se tiče
pitanja i razgovora na prošlom vijedu, vijednik se zahvalio što je gradonačelnik promijenio stav
te što je akademskog kipara Matu Turida primio u Grad i pokazao drugo lice gradonačelnika
Denisa Kralja.
Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik se zahvalio na pitanju i rekao kako je Dom zdravlja županijska ustanova te je
spomenuo kako mu se prije nekoliko dana javio dr. Radin i rekao da ima potrebe za tim
šatorom i da je gospodin Ivica Strnščak na zadatku i traži šator odgovarajudih karakteristika
da se što prije postavi ispred Doma zdravlja. Zahvalio se zamjeniku na angažmanu i rekao
kako de to uskoro biti riješeno.
Vijednik je zadovoljan odogvorom.
XII DRAŽEN SUDINEC – nezavisni vijećnik
Vijednik je pozdravio sve prisutne i rekao da ima dva pitanja za zamjenika gradinačelnika Ivicu
Strnščaka, a tiče se nekih stvari o Komunalcu Vrbovec. Iznio je kako se obrada njemu jer je on
tehničke struke i zna najviše o kamionima i što je važno za funkcionalnost kamiona važno.

Spomenuo je kako je primijetio da se određena oprema nabavila, određeni kamioni i prije
svega rabljeni. Naveo je kako je zadnje nabavljen dvokomorni kamion za prikupljanje
odovojenog otpada plastike i papira, da je direktor naložio da se papir odnosno plastiku
odvaja ručno zbog sporosti hidraulike i da to nema nekog smisla. Zanima ga što zamjenik
misli o toj vrsti nabave, da se kupuje nešto što je neiskoristivo pa se dodatnim sredstvima
mora popravljati pa se ne zna koliko je stvarno koštalo.
Drugo pitanje tiče se članka u Jutarnjem listu vezanog za problem s gospodinom Stjepanom
Jembrijem, u kojem su Irena Starešec i direktor potvrdili da su svjesno sa lažnom stručnom
spremom prijavili Jembrija na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Spomenuo je kako to
pita jer je u izvršnoj vlasti, jer je predsjednik skupštine gradonačelnik i jer oni to promatraju
sa strane pa je zamolio da mu kaže kakvo je njegovo mišljenje i da li zna da li je protiv
direktora i Irene Starešec pokrenut bilo kakav postupak s obzirom da su svjesno prevarili
državne institucije.
Zamjenik gradonačelnika – Ivica Strnščak
Naveo je kako zna da je vozilo nabavljeno i da nije bio prisutan pored vozila i nije vidio kojom
brzinom i na koji sustav je postavljen zadnji dio hidrauličnog sistema. Rekao je kako se slaže
da je to sporo i da treba pronadi način da se to promijeni te da je njemi teško na brzinu
odgovoriti na to što je vijednik pitao. Rekao je kako bi htio otidi i vidjeti kako je sustav
posložen te još jednom naveo kako nije bio blizu da bi mogao redi, ali da je bitna brzina.
Naveo je kako su to tehničke stvari koje bi trebalo provjeriti na licu mjesta i da mu je teško
sada odgovoriti što se toga tiče, da bi to bilo neozbiljno kada bi rekao neke pojedinosti što se
toga tiče.
Što se tiče drugog pitanja i Irene Starešec rekao je kako ništa ne zna, jer je on volonter i
zamjenik gradonačelnika te da nije često u Gradu i nije se dotaknuo te teme s
gradonačelnikom. Također, naveo je kako u medijima to nije pročitao i da mu je to prvi
doticaj s time.
Vijećnik Dražen Sudinec
Vijednik nije zadovoljan odgovorima pogotovo jer se zamjenik nije dotaknuo rabljenih vozila
koja su popravljana kod više majstora. Spomenuo je kako je čuo da de se prikupljati glomazni
otpad, iako se zna da je kupljen kamion koji se nije koristio za to. Naveo je kako je neozbljno
da se njega proziva za nekakve anonimne prijave, da je on u svom mandatu dobio 4 kaznene
prijave u Komunalcu, 3 su bile vezane za firmu koja je oštetila Komunalac za 650.000,00 kn te
da je ta ista firma hrvatska poduzeda oštetila za 80 milijuna kuna. Rekao je kako stoji iza svega
što radi. Spomenuo je kako je podnio kaznenu prijavu protiv gradonačelnika i to dvije i iza
njih stoji jer smatra da mrtvi ljudi ne mogu davati iskaze na sudu i da se na temelju toga ne
može uknjižiti na gradsku imovinu. Naveo je kako je zatražio kompletan spis od Grada i da de
se onda vidjeti što je činjenično stanje i kako je gradonačelnik postupio. Rekao je kako je čuo
da gradonačelnik okolo priča da je vijednik Sudinec podnio 47 anonimnih prijava, da je čuo
kako je Marko Beloševid rekao da de se zbog njega zatvoriti vrtid u Celinama, i kako ga
gospodin Jelid stalno proziva. Pohvalio je gradonačelnika da je u zadnje vrijeme korektniji i
dostavlja tražene odgovore, a da je gospodin Jelid otresit. Rekao je kako mu je važno što misle
ljudi koji ga jako dobro poznaju i da on svoje bilo kakve prijave potpisuje i da stoji iza njih jer
ima dokumentaciju i da je sve ostalo neozbiljno.

XIII HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik
Vijednik je rekao da ima dva pitanja za gradonačelnika. Bududi da je tema na Aktualnom satu
zahtjev za još jednom dodatnom emisijom za sve vijednike u programu Radio Vrbovca koja bi
išla jednom mjesečno, tj. koliko puta bi se održavalo Vijede u kojoj bi gostovali svi vijednici da
se ljudima približi i objasni što se događa na Vijedu. Vijednik je pojasnio da ga ljudi pitaju
zašto oni kao vijednici ne dolaze svaki dan na posao i da mu je jedna gospođa rekla kako ga
ne vidi da svaki dan ulazi u Grad. Uz to naveo je kako ljudima nije jasno što je Gradsko vijede i
koje odluke ono donosi te je iz tog razloga htio objasniti ljudima što je Gradsko vijede, što se
tu raspravlja jer se vidi da ono što ide van u javnost je vrlo šturo i da se sve svodi na Aktualni
sat. Vijednik je upitao gradonačelnika tko je on na Radio Vrbovcu i tko je on da on može
vijdeti dopis kojeg je vijednik poslao službeno. Upitao je, da li kada dođe kuvertirana pošta na
njega kao predsjednika Vijeda, da li tada i tu poštu otvara i čita. Smatra da ako gradonačelnik
to radi, da je bezobrazno. Rekao je kako je on svoje priopdenje naslovio „Sramotno je traženje
predsjednika Vijeda za emisijom“, te spomenuo kako je on odgovorio istom retorikom i
ponovio kako je sramotno što se miješa u službeni dopis kojim je on kao predsjednik Vijeda
zatražio za sve vijednike prema direktorici Radio Vrbovca, službenim kanalom te da nije bilo
nikakve prisile. Rekao je kako nije tražio emisiju za sebe nego da je tražio pola sata za sve
vijednike, gdje bi npr. došao vijednik Tihomir Antolkovid i netko iz vedine, gdje bi
prokomentirali i građanima približili ono što se događalo prošli puta na Vijedu. Naveo je kako
je samo to tražio,a ne ono što je gradonačelnik u svojim priopdenjima izgovorio građanima
grada Vrbovca, ali da smatra kako su ljudi iščitali koja je bila njegova namjera. Vijednik je
rekao kako smatra da gradonačelnik nema nikakvu nadležnost nad Radio Vrbovcem jer je
Radio Vrbovec gradski medij isto koliko od gradonačelnika tako i od Gradskog vijeda te da
mora objektivno prenostiti informacije građanima.
Još jednom je upitao tko je gradonačelnik na Radio Vrbovcu.
Drugo pitanje vezano je uz promet. Naveo je kako je gospodin Antolkovid prije dvije godine
pitao kada de se postaviti ležedi policajci od centra prema Ulici Matije Gupca, ali da ležedih
policaja nema, a da je brzih vozača sve više. Rekao je kako ga ljudi zaustavljaju i pitaju da li
može nešto napraviti, pošto je prošlo dvije godine i da se apsolutno ništa ne događa.
Predsjednik Gradskog vijeda naveo je kako je neki dan dobio pismo koje je naslovljeno na
gradonačelnika, u kojem stanovnik Juga III iz Draškovideve ulice moli ved nekoliko godina da
se ležedi policajci postave u Draškovidevoj ulici i na raskrižju Valentinove i Draškovideve ulice
jer se automobili kredu tako velikom brzinom, a djeca idu na igralište iz Valentinove ulice.
Spomenuo je kako je građanin rekao da se po tom pitanju ne radi ništa ved dvije godine.
Istaknuo je kako je on ove godine u travnju poslao službeni mail stručnoj suradnici za
komunalno gospodarstvo, u koji je stavio i gradonačelnika u privitak, da stanovnici Ulice
Župana Junka mole da se učini nešto na usporavanju prometa u toj ulici jer automobili tamo
luduju otkad je spojena cesta s Cerjem. Naveo je kako je krajem rujna dobio sličan takav mail
u kojem je predstavnik zgrade u Ulici Župana Junka zatražio postavljanje prometnih uspornika
na istoj lokaciji. Vijednik je iznio kako su dobili odgovor da de se u 2021. godini krenuti u
izradu elaborata što znači da idudih godinu dana nede biti nikakvih uspornika. Vijednik se
obratio gradonačelniku i rekao kako se on bavi pisanjem priopdenja, pradenjem na Facebooku
da li je netko nešto negativno piše o njemu, a da po nekoliko godina ne rješava stvari koje su
od životne važnosti i kako smatra da jedan život bio mlad ili star nema cijenu. Vijednik je čuo
da je za neke stvari dovoljan samo gradonačelnikov potpis da bi se izgradilo, da se ne brine o

sigurnosti građana, ali da je najvažnije da čita vijednikovu poštu i da piše po Facebooku
priopdenja. Upitao je gradonačelnika što on radi, da li je on PR ovdje ili radi svoj posao.
Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik smatra da ga na Facebooku nitko ne vrijeđa osim nekoliko vijednika, a što se
priopdenja tiče, rekao je kako ih on ne piše. Što se tiče vijednikovog priopdenja, gradonačelnik
je rekao kako je gospodin Picig iz Prigorskog prvi objavio priopdenje i zatražio odgovor. Rekao
je kako mu je gospodin Picig poslao upit u 12:34 h, da ga je on vidio za 20 min i da mu je
odgovorio pola sata nakon toga. Rekao je da mu nije važno kada je tko objavljivao.
Gradonačelnik je naveo kako on ne čita vijednikovu poštu i ako dođe dopis nasljovljen na
Hrvoja Herčeka, da de on to i dobiti te da nema razloga da on to čita. Još jednom je naveo da
vijednici ne razumiju kako funcionira Grad i da Grad nije privatna služba koja de slati poštu za
koga oni hode. Istaknuo je kako zaposlenici Grada imaju jednog jedinog šefa i da ne može
nitko preko Grada slati privatnu poštu. Ponovio je ako dođe naslovljena pošta na nekoga od
vijednika da to nitko nede dirati i da to mogu isprobati. Gradonačelnik je rekao kako je on kao
vođa opozicije gostovao na Radio Vrbovcu tri puta, a da je gospodin Herček u zadnjih mjesec
dana bio u eteru Radio Vrbovca sigurno tri puta.
Što se tiče uspornika, rekao je kako ima dva svjedoka, Valentinu Petanjek Špehar i Marka
Beloševida, kada je zvao ravnatelja ŽUC-au ponedjeljak ujutro u 8 sati kako bi ga pitao što je s
uspornikom u ulici Matije Gupca. Rekao je kako de se ove godine s jednog uspornika dodi na
četiri ili pet. Spomenuo je kako je uspornik postavljen kod Komunalca, na Radničkoj cesti,
postavit de se na cesti u ulici Eugena de Piennesa još ovaj mjesec, te da je ŽUC obedao da de
u roku od dva tjedna krenuti postavljanje uspornika od strane Županije. Gradonačelnik je
rekao kako misli da ne postoji ulica u Gradu iz koje nije kontaktiran da ljudi žele uspornike,
uključujudi i njegovog oca koji želi uspornik u svojoj ulici u Lonjici. Naveo je kako nije rješenje
da se napravi sto uspornika u ulicama.
Vijećnik Hrvoje Herček
Vijednik nije zadovoljan odgovorima jer je on upitao gradonačelnika koja je njegova funkcija
na Radio Vrbovcu. Spomenuo je kako je službeno komunicirao kao predsjednik Vijeda sa
direktoricom Radio Vrbovca. Istaknuo je kako je zamolio direktoricu ako može da uvrsti jednu
emisiju u program Radio Vrbovca, ali da mu je ona negativno odgovorila na svoj način.
Podsjetio je da je gradonačelnik taj koji je izašao s priopdenjem i da on nije taj koji je započeo
s priopdenjima. Opet je postavio pitanje tko je gradonačelnik da on to prvi pročita i komentira
taj zahtjev. Rekao je kako mu gradonačelnik nije odgovorio koja je njegova funkcija da on
odlučuje o tome je li to dobro ili nije, je li to utjecaj na medije ili što drugo. Naveo je kako je
dobio službeni odgovor od direktorice te da je on na tome stao. Također, rekao je da tada nije
stao, da bi se onda to smatralo pritiskom na medije. Vijednik je rekao kako je to tražio u ime
svih vijednika i da nede sa svog maila slati službeni zahtjev kao predsjednik Vijeda. Spomenuo
je kako to mora imati urudžbeni broj i klasu, da su tako njega učili. Rekao je da zna kako Grad
funkcionira i da zna što je službeno i nešto što se vodi kroz urudžbeni. Rekao je kako je htio
da zahtjev ide iz funkcije predsjednika Gradskog vijeda. Također, vijednik je naveo da je
prijašnji predsjednik Vijeda gospodin Dejan Jaid na dan Vijeda išao najaviti Vijede, odnosno
približiti građanima što de se toga dana događati na Vijedu. Rakao je kako on na Radio
Vrbovcu ide najaviti Vijede, ali da tamo ne iznosi stavove ved da tamo govori što de biti na
sjednici.

Pozvao je sve vijednike da retoriku prilagode mjestu na kojem se nalaze, pojasnio da se nalaze
na sjednici predstavničkog tijela i da predstavljaju građane i da gradonačelnik također
predstavlja građane. Naveo je da je rekao da na službena putovanja on i gradonačelnik
moraju idi u odijelima i kravatama, a ne u trapericama. Još jednom je rekao da moli
gradonačelnika da mu odgovori tko je on na Radio Vrbovcu i da nešto određuje i napomenuo
da se ne zaboravi da je on taj koji je prozvao vijednika kada gradonačelnik komentira dopis
koji je upuden direktorici Radio Vrbovca. Što se tiče uspornika, naveo je kako drugi gradovi
dobivaju uspornike bez problema na županijskim cestama, a da mi ne možemo dobiti u tri
godine. Pohvalio je uspornik kod Komunalca i uz to spomenuo da je napravljeno još nekoliko
uspornika, ali da je to nedovoljno. Rekao je kako policija ne može napraviti svoj posao onako
kako bi trebala iz razloga što policija nema dovoljno kadrova i ne može biti na svim mjestima
i da apeliraju na građane da im prijave nesavjesne vozače.
Gradonačelnik Denis Kralj
Što se tiče uspornika, gradonačelnik je rekao ako žele neka traže od člana vedine gospodina
Tomljenovida da se dobije besplatni uspornik te da de on to javno pohvaliti. Pojasnio je da je
on predsjednik skupštine Radio Vrbovca. Rekao je da kada se nešto urudžbira u Grad,
gradonačelnik ima u to uvid te da oni nemaju tajnicu u Gradu nego da postoje službe koje
pomažu pri organizaciji sjednica Vijeda. Dobronamjerno je rekao kako je taj dopis bio
pogrešan i da de uvijek ragirati kada nešto nije u skladu s propisima, Zakonima i uobičajenom
praksom.
XIV STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik
Vijednik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Zamolio je gradonačelnika da jasno i glasno
kaže što se događalo ne samo u mjesnom odboru u Brčevcu nego u svim mjesnim odborima
ispod pruge i zatražio da se objasni zašto se negdje ulaže više, a negdje manje. Smatra kako
se treba ravnomjerno ulagati te se nada da de građani dobiti sve usluge u 21. stoljedu i kada
su u pitanju usluge u 21. stoljedu, da de do kraja mandata pitati što je s pedijatrom u Vrbovcu.
Naveo je kako ga zanima trenutnio status i da li je to pitanje riješeno, da li imamo stalnog
pedijatra ili je još uvijek polovično rješenje.
Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik je naveo da smatra kako je pogrešno da kada postoji potreba da se sagradi ili
asfaltira neka ulica u gradu da se argumentira zašto se u jednom selu asfaltiralo, a u drugom
nije. Smatra da ne treba pljuvati po cesti koja je napravljena u Brčevcu, ako ljudi u Brčevcu
tvrde da imaju koristi od te ceste. Rekao je kako opozicija uvijek može redi da gradonačelnik
ne radi dovoljno. Spomenuo je kako se u Brčevcu napravilo puno. Naveo je primjer Dudnjaka
i poplava te da se u Brčevcu također riješio problem s cestom prema Prilesju. Rekao je kako je
asfaltirana cesta u Ulici Ivana Gorana Kovačida. Gradonačelnik je rekao kako pokušava
ravnomjerno ulagati u sve krajeve. Što se tiče pedijatra, gradonačelnik je rekao kako trajnog
rješenja nema. Spomenuo je kako je prošli put vijednika izvijestio da su stigle dvije
pedijatrice, jedna iz Čakovca, a druga iz Varaždina i one tu rade na zamjeni. Naveo je kako zna
da je Županija raspisala specijalizacije i nada se da de biti prijavljenih za radno mjesto
pedijatra i da zna kako specijalizacija nije baš popularna. Gradonačelnik je rekao kako je
pokušao nagovoriti neke ljude da se prijave za tu specijalizaciju, ali da to ljudima nije
zanimljivo. Smatra kako je to odgovoran i težak posao.

Vijećnik Stjepan Tvorić
Što se tiče radova ispod pruge, vijednik je rekao kako građani žele dosta toga i nada se da to
cijene. Po odgovoru u vezi pedijatra, vijednik je rekao kako bi toplo preporučio da se više
koncentrira na rješavanje problema koji podižu kvalitetu života, a ne prepucavanje. Naveo je
kako zna da su uskoro izbori, ali smatra da se sve treba odraditi bez nepotrebnih tenzija.
XV VJEKOSLAV SMOLEC – SDP
Vijednik je rekao kako se stanovnici Ulice Andrije Hebranga žale da se tamo voze utrke i da bi
oni htjeli jedan uspornik. Naveo je kako smatra da neke institucije ne rade svoj posao dobro i
da 98% ljudi i vozača koji se normalno voze moraju udarati u te uspornike zbog te manjine.
Vijednik je upitao gradonačelnika može li se postaviti jedan uspornik u Hebrangovoj ulici.
Gradonačelnik Denis Kralj
Gradonačelnik je naveo kako ne zna kako bi svima udovoljio što se uspornika tiče, te da
smatra da bi se policija trebala malo više oko toga angažirati, ali da de se Grad potruditi i
postaviti po nekim glavnim pravcima uspornike.

Točka 1.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za
razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
Predmetni Prijedlog obrazložila je Ljiljana Petanjek, pročelnica Upravnog odjela za
financije i gospodarstvo. Predsjednik Vijeda izvijestio je da se u vezi ove točke sastao Odbor
za financije i dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Predsjednik Vijeda otvorio je raspravu.
Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeda dao na glasovanje predmetni
Prijedlog. Predmetni izvještajdonesen je jednoglasno sa 16 (šesnaest) glasova „za“(vijednik
Stjepan Fotovid u tom trenu nije bio prisutan u Vijednici) i objaviti de se u „Glasniku Grada
Vrbovca“.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2020. do
30.06.2020. godine, KLASA: 400-06/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1, sastavni je dio
ovog Zapisnika.
Točka 2.
Izvješde o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje
siječanj – lipanj 2020.godine - POVUČENA TOČKA
Gradonačelnik Denis Kralj predstavio je i obrazložio svoje Izvješde o radu za razdoblje
siječanj – lipanj 2020. godine. Predsjednik Vijeda otvorio je raspravu po predmetnoj točki.
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijednici: Antolkovid, Mijatovid, Tomljenovid,
Herček, Jaid, Smolec, Ledinski Mitrov, Petrak, Fotovid i gradonačelnik. Nakon provedene
rasprave predsjednik Vijeda odredio je stanku od 5 minuta da se konzultira sa pročelnicom
Andrejom Tanaskovid oko pravne osnove za glasovanje pod ovom točkom. S obzirom da je
zaključeno da u Poslovniku Gradskog vijeda nigdje izričito ne piše da se o Izvješdu
gradonačenika glasuje ili ne glasuje, odnosno da se prima na znanje, dogovoreno je da
pročelnica kontaktira Ministarstvo pravosuđa i uprave po tom pitanju.

Stoga je gradonačelnik povukao ovu točku sa dnevnog reda i na sljededem Vijedu de se
samo po toj točki glasovati ili de se konstatirati da se Izvješde prima na znanje, ukoliko se do
tada dobije odgovor iz Ministarstva.
Točka 3.
Izvješde o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. za 2019. godinu
Mato Jelid – direktor tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. obrazložio je predmetno
Izvješde za 2019. godinu. Predsjednik Vijeda otvorio je raspravu po predmetnoj točki.
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijednici: Antolkovid, Sudinec, Dananid, Fotovid,
Smolec, Ledinski Mitrov, Fašaid i Herček te direktor Jelid koji je odgovarao na njihova pitanja.
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeda konstatirao je da se predmetno Izvješde prima
na znanje.
Zaključak kojim se prima na znanje Izvješde o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC
VRBOVEC, d.o.o. za 2019. godinu, KLASA: 022-06/20-01/26 ; URBROJ: 238/32-01/01-20-1,
objaviti de se u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlozi i mišljenja
Predsjednik Vijeda upitao je ima li tko kakav prijedlog ili mišljenje pod ovom točkom. S
obzirom da se nitko od vijednika nije javio, predsjednik Vijeda je sam izrazio inicijativu za
doradom Poslovnika Gradskog vijeda i zamolio vijednike da malo prouče neke nedorečene
odredbe u Poslovniku ili dopune u vezi elektroničke sjednice, zbog situacije s COVID-19.
Naglasio je da su izmjene i dopune potrebne te izvijestio da de ubudude sjednice biti češde,
ali sa manje točaka po sjednicama kako ne bi predugo trajale kao do sada.
Obzirom da su iscrpljene sve točke Dnevnog reda, predsjednik Vijeda je zaključio 32. sjednicu
Gradskog vijeda Grada Vrbovca u 22,15 sati.

Zapisničar
Iva Suknaid

Predsjednik vijeda
Hrvoje Herček, prof.

