ZAPISNIK
s 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 15. prosinca 2020. godine u dvorani
Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec, Kolodvorska 1, Vrbovec s početkom u 17.00 sati
Sjednica Vijeća je javna.
Predsjedavajući Vijećem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Zapisničar: Robert Haić
Nazočni vijećnici: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik
Vijeća, Damir Fašaić – drugi potpredsjednik Vijeća, vijećnici: Tihomir Antolković, Mijo
Mijatović, Štefica Fintić, Damir Tomljenović, Franjo Simić, Dejan Jaić, Stjepan Grošanić, Darko
Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski
Mitrov
Nenazočni vijećnik: Dražen Sudinec
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Nirvana Sesvečan – predsjednica Savjeta mladih
Grada Vrbovca i mediji, te Andreja Tanasković - pročelnica Službe za opće poslove Grada
Vrbovca, Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Marko
Belošević – stručni suradnik za opće poslove i direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o. (u
drugoj prostoriji POU Vrbovec pratili sjednicu putem Google meet-a)
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 34. sjednicu Gradskog vijeća
Grada Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici nazočno 14 (četrnaest)
vijećnika odnosno da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Sa desetak
minuta zakašnjenja pristiglo je još dvoje vijećnika: Martina Petrak i dr.sc. Stjepan Tvorić, što
od tada čini kvorum od 16 (šesnaest) vijećnika.
Predsjednik Vijeća zatim je podsjetio na Dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu na
34. sjednicu Vijeća i upitao ima li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama.
Javio se vijećnik Dejan Jaić i predložio izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda ove
sjednice. Predsjednik vijeća obrazložio je da je redoslijed točaka utvrđen u pozivu na 34.
sjednicu Vijeća i da ga nema potrebe mijenjati jer smatra da će se početne točke brzo
izglasati i donijeti i kako tada ostaje dovoljno koncentracije za donošenje Proračuna i ostalih
važnih točaka.
Zatim se pristupilo verifikaciji Zapisnika s 32. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća otvorio
je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao zapisnik na
glasovanje i utvrdio da je Zapisnik sa 32. sjednice verificiran jednoglasno sa 16 (šesnaest)
glasova „za“.
Obzirom da drugih potreba za izmjenama i dopunama predloženog Dnevnog reda nije
bilo, predsjednik Vijeća konstatirao je da je Dnevni red usvojen i da sada glasi:
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DNEVNI RED
AKTUALNI SAT
1. Donošenje Odluke o izmjenama:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Vrbovca
Izvjestiteljica: Nirvana Sesvečan – predsjednica Savjeta mladih Grada Vrbovca

2. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za
razdoblje 2021. – 2024. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

4. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

5. Donošenje Odluke o korištenju javih površina
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

6. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada
Vrbovca za 2021. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

7. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada
Vrbovca za 2021. godinu
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2021. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini upisanoj u zk.ul.br.
4925, kat.čest.br. 3295/32, k.o. Vrbovec 1
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
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9. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.
godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

10. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

11. Donošenje Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021.
godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova u 2021. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

13. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za
2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
grada Vrbovca za 2021. godinu i naredno četverogodišnje razdoblje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

15. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području
grada Vrbovca za 2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

16. Prijedlozi i mišljenja
Predsjednik Vijeća otvorio je Aktualni sat i zamolio vijećnike da se jave za pitanja
kako bi stručna služba zapisala redoslijed postavljanja pitanja u Aktualnom satu.
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AKTUALNI SAT
I DARKO DANANIĆ – NEZAVISNI VIJEĆNIK
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. U vezi prvog pitanja istaknuo je
problem prometne sigurnosti u ulici de Piennesa, na izlazu iz novog vrtića koji se gradi u
Jugu. Vijećnik smatra da je tamo vrlo nespretan i pomalo opasan izlazak na ulicu iz vrtića, jer
se od ograde kuće s desne strane jako slabo vidi dolazak vozila iz Zagrebačke ulice. Vijećnik je
dobio informaciju od gradske službe da se radi elaborat za uspornik na tom mjestu, ali
predložio je da se postavi i prometno ogledalo. Vijećnik je upozorio da je isto tako opasna
situacija na križanju ulice Bubanj i Kolodvorska, gdje velikom brzinom vozila nalete, a tamo
ima i pješaka i ulaz je u Pučko otvoreno učilište.
Drugo pitanje vijećnik je postavio u vezi godišnjih izvješća tvrtki u vlasništvu Grada,
koja još Vijeće nije dobilo, a to su Gradski objekti Vrbovec i Radio Vrbovec. Upitao je je li to
ispravno da Gradsko vijeće ne treba znati ništa o poslovanju tvrtki u protekloj godini i planu
poslovanja za sljedeću godinu.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je elaborat napravljen i uspornik će se postaviti nakon
ulaza u susjednu kuću i dvorište, a sa lijeve strane će biti pješački prijelaz i uspornici i znakovi.
Smatra kad se auto zaustavi kod uspornika, neće više predstavljati opasnost za aute koji
izlaze iz vrtića. Ako se pokaže potreba, može se staviti i staklo. U vezi uspornika kod
Kolodvorske ulice, na vrhu ulice Bubanj, tamo je već prije tražen uspornik, ali prometni
stručnjaci su rekli da ne može biti uspornik na vrhu prijevoja.
Po drugom pitanju gradonačelnik je odgovorio da su Izvješća o radu tih tvrtki za 2019.
godinu, napravljena i bila spremna za Vijeće, ali da su zbog situacije oko korone na Vijeće
stavljane samo točke koje su bile bitne i hitne. Kad su u pitanju Gradski objekti,
gradonačelnik smatra da možemo reći da je bilo pozitivno poslovanje, čak i u ovoj kriznoj
2020. godini. Radio Vrbovec je gradonačelnik također pohvalio zbog pozitivnog poslovanja i
povećanja prihoda od reklama. Iako je bilo puno rasprava o zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i
tome kako je Vijeće to koje upravlja Gradom i donosi Odluke, gradonačelnik smatra da je
ipak izvršna vlast ta koja upravlja Gradom, Vijeće donosi Odluke kao i zakonodavna vlast.
Svjestan je da se podnose izvještaji o radu tijela, a smatra kako je narod taj koji sudi tko kako
radi. Gradonačelnik je zaključio kako ne postoji zakonska obaveza i neki propis koji bi nalagao
da gradske firme moraju polagati izvještaje Vijeću i kako firme imaju svoja nadzorna i
upravna vijeća kojima polažu izvješća i račune.
Vijećnik Darko Dananić
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom i kaže da će biti kasno, ako će se čekati da se
nešto dogodi pa da se tek tada reagira i postavlja znakove. Vijećnik je također istaknuo da je
točno da Gradom upravlja gradska uprava, ali da je Vijeće tijelo koje donosi propise o
financiranju, kako danas donosi gradski proračun, tako donosi i odluke o financiranju tih firmi
i zbog toga vijećnik smatra kako Vijeće tada ima pravo tražiti i izvješća na što se taj novac
potrošio. Zaključio je kako korona ne može biti izgovor da o poslovanju tih firmi Gradsko
vijeće ne može dobiti izvješće.
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II MIJO MIJATOVIĆ – HDZ
Vijećnik je pozdravio sve prisutne i postavio dva pitanja za gradonačelnika. Naveo je
kako ima informaciju da je gradska tvrtka PLIN VRBOVEC d.o.o. izgubila na natječaju za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom. Smatra da je to veliki udarac za tu firmu
i da je time izgubila negdje 1500 korisnika opskrbe plinom. Rekao je da je Vijeće upozoravalo
to na vrijeme, početkom godine Zaključkom tražilo od te firme izradu rješenja opskrbe
plinom, kao i na prošloj sjednici, stoga je upitao koji su planovi s PLIN VRBOVEC d.o.o. i što će
se napraviti kada u 4. mjesecu tvrtka izgubi sve korisnike javne usluge.
Drugo pitanje tiče se Skloništa za životinje „Luč Zagorja“. Naime, vijećnik je dobio na
mail jedan članak iz Večernjeg lista, koji sadrži jedan video koji je frapirajuć, jer se vidi način
postupanja sa zbrinutim životinjama u tom skloništu za životinje. S obzirom da Grad plaća
500.000,00 kn godišnje za zbrinjavanje životinja tamo, vijećnika zanima je li netko iz Grada
otišao tamo prekontrolirati i vidjet u kojim uvjetima su te životinje?
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je danas dobio informaciju da je opskrbu kućanstva na
našem području dobila Gradska plinara Zagreb d.o.o., jer naša firma nije tako konkurentna
na otvorenom tržištu, jer su oni veća firma i daju povoljnije cijene. Gradonačelnik je rekao da
bi volio što drže zadržati našu firmu PLIN VRBOVEC d.o.o. u našem vlasništvu, koliko će to biti
moguće. U vezi skloništa za životinje, gradonačelnik nije vidio taj video, ali pojasnio je da se
tek na ponovljeni natječaj javila samo ta firma Luč Zagorja i nije se baš moglo birati koga
ćemo izabrati. Istaknuo je da je gradska uprava išla posjetiti zbrinute životinje u iznenadnu
inspekciju jednom prilikom i tada je bilo sve u redu i uvjeti držanja životinja su bili primjereni.
Vijećnik Mijo Mijatović
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom jer je Vijeće upozoravalo još krajem prošle godine
na tu situaciju i da je bilo vremena da se riješi taj problem na neki način, jer kako je istaknuo
vijećnik, „prekapanje“ nogostupa je najmanji problem što se može dogoditi sa Plinom
Vrbovec. Također je spomenuo da je PLIN VRBOVEC dužan Komunalcu Vrbovec 2 milijuna
kuna i da je na gradonačelniku na razmišljanje od kud će to platiti, ako izgubi, kao što je već
izgubio koncesiju. Za drugo pitanje vijećnik misli da je 500.000,00 kn puno za sklonište, u tri
godine 1,5 milijuna kuna za životinje i da je mogla neka naša firma napraviti to sklonište pa bi
novci ostali u Vrbovcu.
Gradonačelnik je odgovorio da je Komunalac mislio napraviti Sklonište za životinje na
Beljavinama, ali da to nije propisano Prostornim planom nigdje u Vrbovcu i kako danas
pokrećemo izmjene tog plana i biti će to omogućeno i propisano da sklonište mora biti
udaljeno najmanje 500 metara od prvih kuća.

III STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Kako je izgradnja vodovodne mreže
napredovala, vijećnika zanima što je za kanalizacijom te ide li isto gdje i voda ili je ona po
drugačijem rasporedu i planu. Drugo pitanje je pitanje izgradnje trgovačkog centra dolje kod
Sajmišta. Vijećnika zanima kada će biti otvorenje i koliko će naših građana biti zaposleno.
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DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je istaknuo da je izvrsna suradnja sa firmom Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije i kako je već deset mjesta dobilo vodovodnu mrežu. Nadalje, pojasnio je
kako je u tijeku javna nabava za kanalizaciju i kako se očekuje početak radova sljedeće
godine, u sljedećim selima: Cerje, Vrbovečki Pavlovec, Lovrečka Varoš, Topolovec, Celine,
Naselje Stjepana Radića, Savska cesta, Prilesje, Brčevec, Novo selo, Luka, Greda Lonjica te u
Vrbovcu, u Gradečkoj i Selskoj ulici, Bjelovarskoj ulici, Ivana Gorana Kovačića i Župana Junka.
Zaključio je kako je time prsten oko grada i veća sela obuhvaćena, a kako Samoborec u kojem
vijećnik živi, nažalost zbog velikih troškova sada ne ulazi u taj projekt jer prednost imaju
gušće naseljena mjesta.
Po drugom pitanju, što se tiče trgovačkog centra Eurospin, također je gradonačelnik
pohvalio suradnju jer je održan sastanak investitora i svih tvrtki povezanih oko gradnje i
priključaka, na kojem su odmah dobili sve informacije o svim priključcima, uvjetima i
dozvolama, a što su investitori pohvalili jer još nisu takav doček nigdje imali. Što se tiče
radnih mjesta, gradonačelnik misli da će se otvoriti tridesetak novih radnih mjesta i da će
cijeli taj dio grada u blizini kolodvora imati i ljepši izgled i biti funkcionalniji i drago mu je da
je došlo do tog ulaganja u našem gradu.
Vijećnik je zadovoljan s odgovorom.
IV DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje je pitanje Poduzetničkog
inkubatora u Vrbovcu, koji je financiran preko Zagrebačke županije sa 500.000,00 kn i sad se
želi uložiti i osigurati 21 milijun kuna iz Zagrebačke županije, a vijećnici SDP- u Županiji su na
Skupštini bili protiv tog projekta i kažu da to ne valja. Vijećnik je tražio da gradonačelnik to
komentira jer je vijećnik smatrao da će to biti pozdravljeno od strane SDP-a, kao ravnomjerni
razvoj županije i nije mu jasno o čemu se tu radi.
Drugo pitanje je postavio vijećnik u vezi Razvojne Agencije Vrbovec i upitao da li su plaće u
RAG-u povećane prije Rebalansa, što nije bilo moguće prije napraviti. Također ga zanima
kaok je moguće da se naša Agencija financira sa 0 kuna, dok je to u drugim gradovima 40-60
% iz Fondova Europske unije. Zaključio je da se ili ne radi dobro ili se rade krivi poslovi.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je na prvo pitanje odgovorio da ne znam ništa o tom projektu
Poduzetnički inkubator te da je saznao sam za to tek na dan Skupštine Zagrebačke županije.
Smatra da je neobično da nitko nije o tome kontaktirao Grad i nema saznanja o tome da SDP
to nije podržao na Skupštini. Zaključio je da pozdravlja taj projekt, iako ne zna ništa o njemu.
U vezi drugog pitanja odgovorio je da je točno da su plaće u RAGU povećane, sa
6.500,00 kn na 7.500,00 kn jer su se djelatnice pokazale sposobne i obučile sad i za javnu
nabavu. Pojasnio je da jedna zaposlenica našla bolju ponudu i željela je otići, a uloženo je
puno u njihovu edukaciju i nije ih moglo pustiti da sad odu, iako su još uvijek potplaćene, s
obzirom na to kolike su plaće u drugim agencijama. Također je istaknuo da predstoji novo
programsko razdoblje, u zadnja dva tjedna su prijavljena tri nova projekta. Naveo je i kako
Vrbovcu nisu dostupna prekogranična sredstva jer je kvota za Zagrebačku županije već
ispunjena te da su tu Grad Križevci u prednosti s projektima i prijavama na fondove jer su u
drugoj županiji, kao ni sredstva iz Aglomeracije Zagreb iz kojeg je Dugo Selo povuklo puno
novaca za Kulturni centar.
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Vijećnik nije zadovoljan odgovorom jer smatra da je gradonačelnik puno odgovorio,
ali ne ono što je pitao i neka ne miješa sredstva za programe i sredstva za plaće iz EU
fondova. Također je pojasnio da nije nitko rekao da djelatnice RAG-a ne rade ili da ne rade
dovoljno, nego od kud ih se plaća.
V DEJAN JAIĆ – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI BM 365
Vijećnik Dejan Jaić uputio je direktoru Komunalca pitanje i tražio pismeni odgovor,
obzirom da nije nazočan na sjednici. Vijećnik je postavio pitanje u vezi naplate usluga odvoza
smeća starijim neplatišama (umirovljenicima) preko javnog bilježnika te ga zanima koliko je u
2020. godini bilo takvih slučajeva, tko radi na toj naplati i je li se moglo iskomunicirati
drugačije sa sugrađanima, s obzirom da je bila specifična godina.
Drugo pitanje je pitanje koje je danas na dnevnom redu, Program potpora
poljoprivredi za naredno četverogodišnje razdoblje. Vijećnika konkretno zanima da se
odmrzne mjera za poljoprivredne proizvođače, koja je razumljivo zamrznuta u mjesecu
ožujku, zbog cijele situacije i neizvjesnosti proračuna, ali s obzirom da je situacija s
punjenjem proračuna stabilna, može li se isplatiti poljoprivrednicima ta sredstva, koja će se
svakako dobro uložiti i isplatiti. Upitao je ima li mogućnosti da se to učini do kraja godine.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da su se sredstva za potpore poljoprivredi ove godine
preusmjerila poduzetnicima, koji su više bili pogođeni situacijom s koronavirusom, dok su
poljoprivrednici više-manje mogli raditi, osim jedno vrijeme kada nije bilo prodaje na sajmu.
Pojasnio je da je ove godine izgubljeno poreznih prihoda u iznosu od 2 do 2,5 milijuna kuna
te da se zbog toga ove godine potpore za poljoprivrednike neće vraćati. Također,
gradonačelnik je podsjetio da se na ovoj sjednici novi Program i novi paket mjera pomoći
poljoprivrednicima i da će se sljedeće godine opet krenuti sa tim potporama za
poljoprivrednike.
Vijećnik Dejan Jaić
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom jer poljoprivredni proizvođači rade 365 dana u
godini i nije zadovoljan što se ta mjera zamrznula i nije se drugačije iskomuniciralo s
poljoprivrednicima da im se pomogne. Kao primjer je naveo da se moglo razgovarati i sa
investitorom Eurospin, da se uz trgovački centar postavi mljekomat nekog našeg proizvođača
mlijeka, jer na ovom području imamo najjače proizvođače mlijeka u Hrvatskoj pa se moglo i
na taj način pomoći našim poljoprivrednicima.
VI MARCELA LEDINSKI MITROV – HSS
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje je kada će biti završena
cesta u Čerkezovoj ulici, sada kad je nogostup završen i problem je još cesta. Drugo pitanje je
također u vezi iste ulice. Vijećnicu zanima što se dogodilo da je neki dan novi nogostup u toj
ulici bio iskopan.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da ga je predsjednik MO Celine Vlado Mesnik nazvao i
rekao da je „raskopan“ novi nogostup u Čerkezovoj. Pojasnio je da je dobio objašnjenje
gospodina Dobraša iz Vodovoda da se zaštopala kanalizacija ispod jedne privatne kuće te je
zbog velike rupe koja se iskopala ispod ceste i dijelom ispod nogostupa da se pronađe to
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mjesto i tada se sitni materijal ispod asfalta urušio i nogostup se ulegnuo i potonuo. Zaključio
je da nije bilo drugog načina da se sanira zaštopana kanalizacija i to se nažalost dogodilo.
A što se tiče asfalta za tu ulicu, gradonačelnik je odgovorio da su radovi službeno
otvoreni i čekaju se povoljnije vremenske prilike, a kako mu sutra dolazi ujutro gospodin
Landek u Grad na sastanak i da će mu pojasniti kada točno bi se trebalo raditi.
Vijećnica je zadovoljna odgovorom.
VII DAMIR FAŠAIĆ – HDZ
Vijećnik ima dva pitanja za gradonačelnika. Iznio je situaciju da postoji investitor koji
želi graditi poslovni - stambeni centar na svom zemljištu između FINE i Pastoralnog centra, ali
nema izlaz na Ulicu Poginulih branitelja, jer je između još nekretnina u vlasništvu Grada.
Upitao je zašto Grad ne proda taj dio zemljišta u svom vlasništvu investitoru kako bi
investitor imao pristup na ulicu i mogao graditi.
Drugo pitanje je zašto Gradski objekti Vrbovec d.o.o., ne otvori na stadionu kafić, kad
se bavi ugostiteljstvom, a na natječaj za zakup poslovnog prostora na stadionu se nije nitko
javio. S obzirom da se Gradski objekti bave ugostiteljstvom u Nerezinama i ove goine posluju
pozitivno, a direktor te tvrtke i suradnik u Gradu upravlja gradskim stadionom i za to od
Grada je u Proračunu za 2021. godinu planirano oko pola milijuna kuna, 85.000,00 za režije
50.000,00 za usluge i 350.000,00 kn za tekuće poslove. Zašto se gospodin Belošević, koji ima
iskustva s vođenjem kafića, ne bi time bavio time.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da poziva tog investitora u ured na sastanak gdje će kao i
Eurospin dobiti sve informacije na jednom mjestu, takav je način i pomoć svim investitorima
i rekao je vijećniku neka ga uputi u Grad na sastanak i dogovor.
Po drugom pitanju rekao je da GOV jako uspješno posluje, ali nije mi se nije svidjela
ideja da se otvori kafić i da se gradska firma ne bi trebala baviti ugostiteljstvom na taj način
jer nije za to osnovana i ne bi vraćao na taj sustav da država upravlja i kafićima.
Vijećnik Damir Fašaić
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom i nije mu jasno zašto se ne bi prodala ta čestica u
vlasništvu Grada tom investitoru, da može imati pristup na cestu i pokrenuti svoju investiciju.
Upitao je zašto ne se ne bi Gradski objekti bavili ugostiteljstvom na stadionu i na taj
način profit uložiti u održavanje stadiona, ako su registrirani za takve djelatnosti. Na taj način
Grad ne bi trebao uložiti 435.000,00 kuna u održavanje nego možda nešto manje.
Gradonačelnik je rekao vijećniku da uputi investitora k njemu u ured na sastanak, a
ako želi može kao i svaki vlasnik parcele na drugi način, sudskim putem tražiti pristup na
cestu.

VIII TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP
Vijećnik je odustao od pitanja.
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IX STJEPAN TVORIĆ – NEZAVISNI VIJEĆNIK
Vijećnik je upitao dva pitanja gradonačlenika. Prvo je upitao kako napreduje prodaja
parcela u poduzetničkoj zoni te ima li investitora koji će graditi proizvodnju ili visoku
tehnologiju.
Drugo pitanje je što je sa cestom Selska – Livadarska jer ima prijave iz ta dva mjena
odbora koja povezuje ta cesta i čuo je da je tamo makadam i da li će se navesti kamen na
tom području.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
U vezi ceste Selska – Livadarska, gradonačelnik je rekao da je tamo prošle godine
uloženo oko 70.000,00 kn navoženjem kamena i da će se to opet sanirati ako je potrebno.
Po pitanju prodaje zemlje u zoni, rekao je da to nije nešto na dnevnoj bazi i od danas
do sutra. Međutim, istaknuo je da prvi puta imamo situaciju da imamo infrastrukturu i nešto
za ponuditi i prodati. Smatra da je korona kriza usporila dodatno ta ulaganja, ali spremni smo
i čekamo. Rekao je da ima interesa i od nekih velikih investitora, ali nema još konkretnih
ponuda i da će se to kad tad isplatiti, kad se još dodatno povežemo sa Zagrebom.
Vijećnik Stjepan Tvorić
Vijećnik je djelomično zadovoljan. U vezi saniranja spomenute ceste izvijestiti će
građane koji su mu to prijavili, a što se tiče ulaganja, shvaća što je poslovna tajna i nada se da
će se nešto iz toga uspjeti dogovoriti i privući investitore u naš grad.
X HRVOJE HERČEK – NEZAVISNI VIJEĆNIK
Vijećnik je upitao što je sa vodom u selu Varoš, koje nije u planu građenja vodovodne
mreže i postoji li mogućnost od strane Grada za gradnju vodovoda i tamo, a za što su
zainteresirani vlasnici klijeti koji na tom području od Varoši do Cerja planiraju seoski turizam i
kućice za odmor, a preduvjet je voda.
Drugo pitanje je pitanje turizma, iako je zahladilo, ali aktualno je pitanje turizma
tijekom cijele godine. Vijećnika zanima kakav je plan s Nerezinama, sada kad se uspjelo
spasiti to odmaralište i donje odmaralište je uređeno, ali gornja zgrada još traži obnovu i
rekonstrukciju. Upitao je kakav je plan i što će se idućih godina tamo raditi?
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Po pitanju voda u Varoši, gradonačelnik je rekao da tri sela nisu pokrivena s vodom, a
to su Marenić-Cerik, Tkalec i Varoš, ali naručeno je projektiranje i za ta sela i razumije da
investitori za seoski turizam traže vodu i da bi bilo lijepo da se ima nešto i pojesti u gradu
Vrbovcu jer baš i nemamo restorane u gradu.
U vezi drugog pitanja o Nerezinama, gradonačelnik je rekao kako je plan da se gornja
zgrada uredi kao i donje odmaralište, ali trenutno se s ulaganjima čeka kakva će biti situacija i
da se sve normalizira.
Vijećnik Hrvoje Herček
Vijećnik je zahvalio na odgovoru i djelomično je zadovoljan, ali smatra da i za te novce
koji su tamo relativno mizerni nego na drugim mjestima na Jadranu, građani ipak očekuju da
im ne curi voda u sobu ili kupaonu i da ne moraju čekati hoće li se kotlić napuniti s vodom.
Predsjednik Vijeća zaključio je aktualni sat i prelazi se na točke dnevnog reda.
9

Točka 1.
Donošenje Odluke o izmjenama:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu
Predmetni prijedlog obrazložila je Nirvana Sesvečan – predsjednica Savjeta mladih Grada
Vrbovca i pojasnila da se zbog novonastalih okolnosti vezanih s pandemijom COVID- 19 ovim

izmjenama samo želi prenamijeniti sredstva. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za
financije koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog Izmjena financijskog plana Savjeta
mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za
raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog.
Provedeno je glasovanje za prijedloge izmjena pod a) i b). Predsjednik Vijeća utvrdio je da su
predmetne Odluke o izmjenama pod a) i pod b) donesene jednoglasno sa 16 (šesnaest)
glasova „za“. Predmetne Odluke stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u
„Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o izmjenama Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu; KLASA:
021-06/20-01/30, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 i Odluka o izmjenama Financijskog plana
Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu; KLASA: 021-06/20-01/31, URBROJ: 238/3201/01-20-1, zajedno sa predmetnim predloženim Izmjenama, čine sastavni dio ovog
Zapisnika.
Točka 2.
Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za
razdoblje 2021. – 2024. godinu
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu te izvijestio vijećnike da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog. U raspravi su sudjelovali vijećnik Fašaić koji je obrazložio
podneseni amandman na predmetni Prijedlog Programa te vijećnici Jaić, Fotović i Herček i
gradonačelnik Denis Kralj, koji se očitovao da odbija taj amandman. Nastavila se rasprava
između vijećnika Fašaića, Tomljenovića i Jaića. Podneseni amandman je ipak povučen.
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog.
Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća je utvrdio da je predmetni Program donesen
jednoglasno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. Program stupa na snagu osmi dan od dana objave
u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. – 2024.
godinu; KLASA: 404-01/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog zapisnika.

Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća iznio
je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Mijatović,
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Antolković, Tomljenović, Fašaić, Dananić i gradonačelnik Kralj. Predsjednik Vijeća odredio je
pauzu od 5 minuta. Nakon pauze nastavila se rasprava između vijećnika Dananića, Mijatovića
i Fašaića te gradonačelnika. Gradonačelnik mijenja prijedlog i predlaže da se u članku 1.
Odluke umjesto riječi „u potpunosti ili djelomično“, ostavi samo ….“a preko tog iznosa Gradsko
vijeće osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore“…..

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasovanje izmijenjeni
predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća je utvrdio da je predmetna
Odluka donesena sa 15 (petnaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“. Suzdržan je bio
vijećnik Mijo Mijatović. Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada
Vrbovca“.
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca; KLASA: 363-02/2001/01, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog zapisnika.

Točka 4.
Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na
glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je
predmetna Odluka donesena jednoglasno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. Odluka stupa na
snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca;
KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog zapisnika.

Točka 5.
Donošenje Odluke o korištenju javih površina
-

predlagatelj je povukao točku –

Točka 6.
Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada
Vrbovca za 2021. godinu
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća iznio
je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik
Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća
utvrdio je da je predmetna Odluka donesena jednoglasno sa 16 (šesnaest) glasova „za“.
Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje
grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 810-01/20-01/09, URBROJ: 238/32-01/01-20-1,
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zajedno sa predmetnim Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada
Vrbovca za 2021. godinu čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 7.
Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
grada Vrbovca za 2021. godinu
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2021. godini
-

predlagatelj je povukao točku –

Točka 8.
Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini upisanoj u zk.ul.br.
4925, kat.čest.br. 3295/32, k.o. Vrbovec 1
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća otvorio je
raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnik Fašaić i gradonačelnik Kralj. Nakon provedene
rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog Odluke. Provedeno je
glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je Odluka kojom se daje suglasnost za osnivanje
prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Vrbovca u korist društva PLIN VRBOVEC
d.o.o. (radi građenja Plinske redukcijske stanice za potrebe poslovne zone Poduzetnik),
donesena jednoglasno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini upisanoj u zk. ul. br. 4925, kat. čest.
br. 3295/32, k.o. Vrbovec 1; KLASA: 361-01/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni
je dio ovog zapisnika.
Točka 9.
Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu i
projekcija za 2022. i 2023. godinu
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća iznio je stav
Odbora za financije koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je
raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Fašaić i Jaić, koji su obrazložili Amandmane i
gradonačelnik Kralj, koji se očitovao o prihvaćanju ili ne prihvaćanju Amandmana. Vijećnici
većine (Zajednički Klub vijećnika HDZ-a i HSU-a, vijećnik Domovinskog pokreta Stjepan
Grošanić te nezavisni vijećnici Darko Dananić, Hrvoje Herček i Dražen Sudinec) podnijeli su
10 amandmana na prijedlog Proračuna. Vijećnik stranke Bandić Milan Stranka rada i
solidarnosti 365 Dejan Jaić podnio je također amandman (uk. XI.) na prijedlog proračuna,
projektiranje nogostupa Banovo – Lovrečka Varoš = 150.000,00 kuna.
Amandan I. – Izgradnja šetnice Ulice Krunoslava Kutena do naselja Cerje = 250.000 kuna
Amandman II. – Uskrsnice za umirovljenike i starije osobe bez mirovine u iznosu od 100 kuna
= 300.000 kuna
Amandman III. – potpore za novorođenčad, povećanje naknada za novorođenčad s
dosadašnjih 2.000,00 na 3.000,00 kn, a za treće, četvrto i iduće dijete obiteljima isplati i
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jednokratna naknada s dosadašnjih 2.000,00 na 5.000,00 kn = sa 350.000,00 na 400.000,00
kuna, uz uvjet da barem 1 roditelj ima prebivalište na pod. grada Vrbovca min. 5 godina.
Amandman IV. – projektiranje i građenje produžetka prometnice s komunalnom
infrastrukturom Ul. J. Butorca u cilju otvaranja novog i atraktivnog građevinskog područja =
650.000,00 kn.
Amandman V. – Sanacija nogostupa u ulicama Zagrebačka, Kolodvorska, Brdo = 1.000.000,
00 kn
Amandman VI. – projektiranje prometnice Radnička – Stari industrijski kolosijek,
rasterećenje prometa kroz Radničku ulicu, novi prostor za potencijalne investicije –
324.225,00 kn
Amandman VII. – projektiranje prometnice s komunalnom infrastrukturom u poduzetničkoj
zoni Poduzetnik = 300.000,00 kn
Amandman VIII. – projektiranje spojne ceste Brdo – De Piennesa = 200.000,00 kn
Amandman IX. – rampa za invalide uz spojni nogostup Kolodvorska – Mažuranićeva =
70.000,00 kn
Amandman X. – informatička oprema za prijenos sjednica Vijeća = 60.000,00 kn
Amandman XI. – Vijećnik stranke Bandić Milan Stranka rada i solidarnosti 365 Dejan Jaić amandman projektiranje nogostupa Banovo – Lovrečka Varoš = 150.000,00 kuna.
Gradonačelnik Kralj tada se očitovao o amandmanima. Amandmane II. i IX. prihvatio je u
potpunosti, a ostale Amandmane uvjetno, uz dogovor oko izvora financiranja.
-stanka 10 minutaGradonačelnik je prihvatio Amandmane vijećnika uz zajednički dogovor da se amandmani VI.
i VII. i amandman vijećnika Jaića zamijene s novim amandmanima – projektiranje nogostupa
na potezu Luka – Gaj i projektiranje vodovoda u Lovrečkoj Varoši. Vijećnik Jaić je povukao
svoj Amandman, a vijećnik Fašaić prihvatio u ime podnositelja amandmana dogovorene
izmjene. Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća zaključio je raspravu i dao je na
glasovanje predmetni Prijedlog Proračuna. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća
utvrdio je da je Proračun za 2021. godinu donesen jednoglasno sa 16 (šesnaest) glasova „za“.
Proračun stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a primjenjuje
se od 01. siječnja 2021. godine.
Proračun Grada Vrbovca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu; KLASA:
400-06/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog zapisnika.

Točka 10.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća iznio je stav
Odbora za financije koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je
raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje
predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je Odluka
donesena jednoglasno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
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Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 400-06/2001/03, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog zapisnika.

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

Točka 11.
Donošenje Programa:
održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu
javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu
javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu
javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu
javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021. godinu

Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj i napomenuo kako se sada u
predložene Programe ugrađuju stavke iz Amandmana i izglasanog Proračuna Grada Vrbovca
za 2021. godinu. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za financije koji je dao pozitivno
mišljenje na Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo
pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog Programa Grada Vrbovca za
2021. godinu u paketu. Provedeno je glasovanje u paketu za Programe od a) do g) i
predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetni Programi Grada Vrbovca za 2021. godinu
doneseni jednoglasno sa 16 (šesnaest) glasova „za“.
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu;
KLASA: 363-05/20-01/11, URBROJ: 238/32-01/01-20-1;
Program građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA:
361-01/20-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-20-1;
Program javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu; URBROJ: 61201/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-20-1;
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021.
godinu; KLASA: 602-01/20-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-20-1;
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu;
KLASA: 550-01/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-20-1;
Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 620-01/2001/02, URBROJ: 238/32-01/01-20-1; te
Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021. godinu;
KLASA: 810-01/20-01/12, URBROJ: 238/32-01/01-20-1, stupaju na snagu osmi dan od dana
objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i čine sastavni dio ovog Zapisnika.

Točka 12.
Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova u 2021. godini
Predmetni Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj te iznio da ima promjenu
Prijedloga, da se iznos od 6.000,00 kn po vijećniku smanji na 3.100,00 kn. Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za financije koji je dao pozitivno
mišljenje na Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na
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glasovanje izmijenjeni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je
Odluka donesena jednoglasno sa 16 (šesnaest) glasova „za“. Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih
članova u 2021. godini; KLASA: 021-06/20-01/32, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio
ovog zapisnika.
Točka 13.
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za
2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte te Odbora za
financije, koji su dali pozitivna mišljenja na Prijedlog. Zatim je upitao ima li potrebe za
izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da nema, stoga je otvorio raspravu. Potrebe za
raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. (Vijećnik
Damir Fašaić izašao je iz dvorane i od tada kvorum čini 15 vijećnika.) Provedeno je glasovanje i
predsjednik Vijeća utvrdio je da je Zaključak o usvajanju predmetnog Plana donesen
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca
za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; KLASA: 810-01/20-01/10;
URBROJ: 238/32-01/01-20-1, kao i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada
Vrbovca za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje sastavni su dio ovog
Zapisnika.
Točka 14.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
grada Vrbovca za 2021. godinu i naredno četverogodišnje razdoblje
-

predlagatelj je povukao točku -

Točka 15.
Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
na području grada Vrbovca za 2020. godinu
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da
nema, stoga je otvorio raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao
na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da
je Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za
2020. godinu donesen jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca
za 2020. godinu; KLASA: 810-01/20-01/11, URBROJ: 238/32-01/01-20-1, kao i Analiza stanja
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sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2020. godinu sastavni su dio ovog
Zapisnika.

Točka 16.
Prijedlozi i mišljenja
Vijećnik Mijo Mijatović iznio je prijedlog vezano za točku 4. i zamolio da ubuduće
gradske službe obavještavaju kada su na web stranicama javne rasprave o točkama jer ne
posjećuju svi vijećnici redovito web stranice Grada.
Obzirom da su iscrpljene sve točke Dnevnog reda, predsjednik Vijeća zaključio je 34.
sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrbovca u 20.42 sati.

Zapisničar
Robert Haić

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof.
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