ZAPISNIK
s 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 19. veljače 2021. godine u dvorani
Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec, Kolodvorska 1, Vrbovec s početkom u 18.00 sati
Sjednica Vijeća je javna.
Predsjedavajući Vijećem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Zapisničar: Iva Suknaić
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, Dražen
Sudinec, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i
Marcela Ledinski Mitrov
Nenazočni vijećnici: Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika, Robert
Đuranec – zamjenik gradonačelnika, 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 mediji
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 35. sjednicu Gradskog vijeća
Grada Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća utvrdio da je sjednici nazočno svih 17
(sedamnaest) vijećnika te da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata.
Također je istaknuo da je ovo jedna od posljednjih sjednica ovog Vijeća, da se bliže izbori
i da će tenzije u javnosti biti veće, no zamolio je da Vijeće bude mjesto konstruktivnih rasprava
na korist građana Grada Vrbovca te izrazio želju da se dostojanstveno privede kraju mandat
ovog saziva Vijeća.
Zatim se pristupilo verifikaciji Zapisnika s 33. i 34. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao zapisnike na
glasovanje i utvrdio da je Zapisnik sa 33. sjednice, kao i Zapisnik sa 34. sjednice verificiran
jednoglasno, sa 17 (sedamnaest) glasova „za“.
Predsjednik Vijeća zatim je podsjetio na Dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu na 35.
sjednicu Vijeća, kao i dopunu dnevnog reda koji su naknadno vijećnici dobili na mail te upitao
ima li još kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama. Nije bilo dodatnih prijedloga. Provedeno
je glasovanje da se u dnevni red uvrste sljedeće dopunske točke :
1. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo

Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je jednoglasno sa 17
(sedamnaest) glasova „za“ točka uvrštena u dnevni red.
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2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje:
a) Osnovnoj školi Krunoslava Kutena za nabavu kombi vozila na financijski leasing
b) Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke za nabavu kombi vozila na financijski leasing
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo

Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je jednoglasno sa 17
(sedamnaest) glasova „za“ točka uvrštena u dnevni red.
3. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja
Komunalca Vrbovec d.o.o.
Predlagatelji: Gradski vijećnici
Izvjestitelj: Dražen Sudinec – vijećnik

Provedeno je glasovanje. „Za“ su glasovali: Stjepan Grošanić, Dražen Sudinec, Darko
Dananić, Franjo Simić, Damir Fašaić, Mijo Mijatović, Štefica Fintić, Damir Tomljenović i Hrvoje
Herček. „Protiv“ su bili: Stjepan Fotović, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Tihomir Antolković,
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov, dok su „suzdržani“ bili: Dejan Jaić i Stjepan Tvorić.
Predsjednik Vijeća konstatirao je da je sa 9 (devet) glasova „za“, 6 (šest) „protiv“ i 2 (dva)
„suzdržana“ točka uvrštena u dnevni red.
Predsjednik Vijeća predložio je da redoslijed točaka bude redom takav da dopunske
točke 1., 2. i 3. postanu točke 11., 12. i 13. točka Dnevnog reda, a Prijedlozi i mišljenja
posljednja, 14. točka dnevnog reda. Takav prijedlog predsjednika Vijeća izglasan je sa 10
(deset) glasova „za“ i 7 (sedam) „suzdržanih“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan
Grošanić, Dražen Sudinec, Darko Dananić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Damir Fašaić, Mijo
Mijatović, Štefica Fintić i Damir Tomljenović. „Suzdržani“ su bili: Stjepan Fotović , Stjepan
Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Tihomir Antolković, Martina Petrak i Marcela Ledinski
Mitrov.
Obzirom da drugih potreba za izmjenama i dopunama predloženog Dnevnog reda nije
bilo, predsjednik Vijeća konstatirao je da je novi Dnevni red usvojen i da sada glasi:

DNEVNI RED
AKTUALNI SAT
1. Donošenje Odluke o:
a) davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića, kat. čest. br. 2702/2, k.o.
Vrbovec1
b) davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik
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2. Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
b) Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca

3. Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Vrbovca
b) Poslovničke odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Vrbovca
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte
Izvjestitelj: Hrvoje Herček – predsjednik Odbora

4. Donošenje Odluke o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa na objektima na
području grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

5. Donošenje Odluke o korištenju javih površina
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika
Gradskog vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca

7. Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca
Predlagatelj: dr.sc. Stjepan Tvorić – vijećnik Gradskog vijeća
Izvjestitelj: dr.sc. Stjepan Tvorić – vijećnik Gradskog vijeća

8. Donošenje Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca

9. Donošenje Odluke o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata,
teretana i fitness centara na području Grada Vrbovca za ublažavanje negativnih
posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

10. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova:
a) Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovca
c) Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca
d) Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora
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11. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje:
a) Osnovnoj školi Krunoslava Kutena za nabavu kombi vozila na financijski leasing
b) Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke za nabavu kombi vozila na financijski leasing
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo

13. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja
Komunalca Vrbovec d.o.o.
Predlagatelji: Gradski vijećnici
Izvjestitelj: Dražen Sudinec – vijećnik

14. Prijedlozi i mišljenja

AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća otvorio je u 18.10 sati Aktualni sat i zamolio vijećnike da se jave za
pitanja kako bi stručna služba zapisala redoslijed postavljanja pitanja u Aktualnom satu.
I TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju upitao je
gradonačelnika što se događa u Naselju Stjepana Radića i zašto su radovi na nogostupu stali
te što se događa sa izvođačem i zaključno je rekao da su građani te ulice zabrinuti kada će se
radovi nastaviti. Drugo pitanje postavio je u vezi dobre pronatalitetne politike, situacije
porasta novorođenčadi u gradu Vrbovcu te pohvalio gradonačelnika s obzirom na skoro
otvorenje novog vrtića, povećanja naknada za rođenje djeteta, subvencioniranja vrtića,
opremanja dječjih igrališta i obnavljanje škola. Vijećnik je upitao smatra li se gradonačelnik
djelomično zaslužan za ovaj vrhunski rezultat.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je pozdravio sve prisutne i po prvom pitanju odgovorio da su radovi na
nogostupu u Naselju Stjepana Radića nažalost stali za vrijeme božićne i novogodišnje stanke i
nisu se uspjeli nastaviti. Nadalje, pojasnio je da je raskinut ugovor sa izvođačem radova i
potpisan sporazum o prekidu radova te će na temelju toga izvođač isplatiti 10 % ugovorne
kazne, što iznosi 147.000,00 kn. Gradonačelnik je rekao da je plan nastaviti te radove tako da
KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. preuzme radove u najkraćem mogućem roku, kako gradilište ne
bi bilo dugo otvoreno i kako se ne bi u opasnost dovodili životi i imovina naših građana.
Što se tiče pitanja o natalitetu, gradonačelnik je rekao da ne bi gledao to tako tko je za
to zaslužan ili nije. Konstatirao je da je uložen veliki trud oko tih mjera, sagrađeno i uređeno
puno dječjih igrališta, kupuju se i knjige i radne bilježnice za školarce te se uskoro očekuje
otvorenje novog dječjeg vrtića u Jugu. Također je konstatirao da ne odustaje od vrtića u Luki i
da se trudi i nada se da ljudi to prepoznaju.
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Vijećnik je zadovoljan odgovorom.
II MIJO MIJATOVIĆ – HDZ
Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje bilo je kada će početi upis
djece u novi dječji vrtić, odnosno od kojeg će se datuma najkasnije primati djeca u vrtić u Jugu.
Drugo pitanje je kašnjenje tih radova oko završetka vrtića, s obzirom da izvođač radova snosi
troškove kašnjenja tih radova, vijećnika zanima kolike penale plaća izvođač radova i kada će
vrtić dobiti uporabnu dozvolu.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je rekao da ne bi želio izlaziti sa datumima oko vrtića jer je bilo već više
tih datuma i rokova, bilo je najava izvođača da će biti gotovi do jeseni pa do 15. 10., pa 15.11.
pa 10.1. i 10.2. Od 10.2. ove godine penali su 12.300,00 kuna dnevno. Pojasnio je da je jučer
bio sastanak sa izvođačem i tvrdili su da će biti gotovi sljedeći tjedan. Zaključio je da je rok
opet produžen i da im se izašlo u susret, a da je na njima da obave posao za koji su se prijavili.
Vijećnik je djelomično zadovoljan odgovorom. Upitao je gradonačelnika je li naplata tih
penala osigurana nekim od sredstava osiguranja, zadužnicom, mjenicom ili bankarskom
garancijom.
Gradonačelnik je odgovorio da je prilikom potpisivanja ugovora predana bankarska garancija
od 10 %, kako je to i njihova obaveza. Također je pojasnio da je zadnja, okončana situacija za
vrtić 4 milijuna kuna, tako da ima dosta i za penale, koji mogu biti maksimalno 5%, što iznosi
oko 660.000,00 kuna.

III STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI
-

Vijećnik je odustao od pitanja.

IV VJEKOSLAV SMOLEC – SDP
Vijećnik je imao jedno pitanje za gradonačelnika, u vezi lokalnih cesta pod ingerencijom
Grada. Vijećnik je izvijestio da su obilne kiše i temperaturni minusi napravili štete na cestama
u Poljanskom Lugu prema farmi i da je na 1500 metara dužine ceste izbrojio 41 udarnu rupu.
Upitao je kada se očekuje sanacija tih rupa jer je veliki problem što se od velikih količina kiše
nekad ni ne vide rupe na cesti.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je u kontaktu s direktorom Komunalca saznao da se s
tim kreće odmah poslije zimske službe, dakle da krpanje rupa kreće negdje za mjesec dana.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.
V DARKO DANANIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje bilo je u vezi upita
predsjednika Vrbovečke udruge vinara, koji mu se požalio da je u zadnjih 10 mjeseci na Vinišću
nagorjelo 5 (pet) drvenih kleti, došla je policija i napravila uviđaj i vatrogasci koji su pogasili
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požar. Međutim to se ponavlja, 5 (pet) kleti u 10 mjeseci ne može biti slučajno, sumnja se
eventualno i u nekakve piromane. S obzirom da su oni jako zabrinuti za svoje kleti, upitao je
gradonačelnika ima li nekih informacija od strane policije i vatrogasaca o uzrocima, o mogućim
počiniteljima ili bilo kakvu informaciju koja bi ih mogla umiriti.
Drugo pitanje je kupnja zemlje u Konaku, pored Društvenog doma u Konaku, koju je Grad
odradio kada je Mjesni odbor Konak tražio od Grada da se kupi zemljište za dječje igralište.
Vijećnik se ne slaže sa tržišnom vrijednosti te zemlje. S obzirom da je i sam vlasnik zemlje u
Konaku i zna kako se kreću cijene zemljišta tamo, upitao je koja je tržišna vrijednost te zemlje
jer ispada da je Grad platio tu zemlju 6 eura po metru kvadratnom, u ukupnom iznosu oko
30.000,00 eura. Vijećnik smatra da je cijena zemljišta tamo oko 1,5-2 eura po kvadratu, 2 eura
ako je jako dobra zemlja. Vijećnik je upitao koja je to ekonomska opravdanost da se za zemlju
plati tri puta više nego što je njezina vrijednost.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je rekao da je bio u vezi požara na Vinišću u kontaktu sa policijom, ali
kako policija ne želi puno reći o istrazi u tijeku i zadužio je na sjednici gradske službe da upute
dopis Policijskoj postaji Vrbovec sa upitom o mogućim uzrocima i informacijama o navedenim
slučajevima, kako bi se umirilo građane i vinare na području grada Vrbovca.
U vezi drugog pitanja o prodaji zemljišta, zahvalio je vijećniku Fašaiću koji je prošle
godine rekao da sve procjene moraju ići na županijsko povjerenstvo i da je na taj način sve
puno transparentnije i kako on tamo nema nikakvog utjecaja. Naveo je da je zemljište na
Konaku tamo procijenjeno na 11 eura po kvadratu te kako nije čuo za cijenu po 2 eura i ne zna
gdje su te zemlje. Zaključio je da je upravo ovo zemljište tražio prijašnji saziv MO Konak i
sadašnji i da je Grad to kupio na kraju po cijeni od 6 eura po kvadratu.
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom. Ispravio je gradonačelnika da procjenu ne radi županija
već procjenitelj i sudski vještak i da je gradonačelnik u dogovoru s njim te mu on procjenjuje
kako mu odgovara. Vijećnik je vlasnik susjednog zemljišta te je naveo kako je njemu jedan
procjenitelj iz Zagreba procijenio na 1,5 euro po kvadratu. Vijećnik je rekao kako bi i njemu i
ostalim vlasnicima zemlje na Konaku bilo drago kada bi i njima taj procjenitelj procijenio zemlju
na 11 eura po kvadratu i zaključio kako bi to za sve njih bilo blagostanje. Vijećnik smatra kako
nije to sve čisto i da su u Županiji naslijepo vjerovali procjeni vještaka jer ta zemlja nije tako
tražena, inače bi već odavno bila prodana.
Gradonačelnik je rekao da su procjene znale biti vraćene i po tri puta dok se procjenitelj nije
uskladio sa točnim obrascem kako je tražila Županija i pohvalio je Županiju da dosta ozbiljno
pristupa tom poslu.
VI DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ
Vijećnik je imao jedno pitanje za gradonačelnika. U vezi procjene zemljišta vijećnik je
rekao da ono što gradonačelnik govori nije točno jer da Županija samo ocjenjuje zakonitost
postupka, a ne vrijednost zemljišta u procjeni. U vezi zemljišta u ulici Poginulih branitelja,
pitanje vijećnika je zbog čega je raspisan natječaj za česticu 1835, kad to nije bilo u Planu
upravljanja nekretninama 2020. i 2021. godine i u dokumentaciji je utvrđeno da ne može
ničem poslužiti. Vijećnik je upitao gradonačelnika zbog čega bi tu zemlju uopće netko i kupio
te zna li da su sada vlasnici te zemlje osobe koje su na prvom natječaju za prodaju tog zemljišta
bile lošiji ponuditelji na natječaju.
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DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da se o toj zemlji raspravlja već treće vijeće, da je na prošloj
sjednici vijećnik Fašaić rekao da mu nije jasno zašto se ta čestica ne proda i svi iz HDZ-a su bili
za to da se proda zemljište. Pojasnio je da je procjena tog zemljišta bila 139.000,00 kuna, a da
je na prvom natječaju ponuđena viša cijena bila 160.000,00 kuna, a sada je za tu istu zemlju
dobiveno 180.000,00 kn. Gradonačelnik je zaključio da je ovako još više novaca dobio Grad,
na korist građana i svih gradskih vijećnika.
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom. Smatra da opet nije dobio odgovor na postavljeno
pitanje i kako je znao da će postići tu cijenu kad je poništio natječaj, a zamjena se dogodila sad
dosta kasnije, ali u to ne želi sad ulaziti već ga zanima zašto je uopće raspisivan natječaj za
prodaju tog zemljišta, a ako je to zato što je vijećnik Fašaić tako tražio, onda je to u redu.
VII DAMIR FAŠAIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. U vezi prvog pitanja predstavio je
problem građana iz Vinogradske ulice, obitelj Kolar mu se požalila da je stavljen prometni znak
zabrane prolaska za ulaz u kuću. Građani smatraju da je kod gradonačelnika urgirala jedna
vrbovečka sutkinja da se postavi taj znak i zabrana prolaska njima preko javne površine te da
se sad osjećaju kao građani drugog reda. Vijećnik je upitao gradonačelnika kada će ukloniti taj
znak i zašto ga je uopće postavio, ako za to nema pravnog temelja. Drugo pitanje je u vezi upita
prijatelja iz Zeline, koji ima zemlju u Konaku i prodaje već dugo za 10.000,00 eura, tj. po 2 eura
po kvadratu i čuo je da Grad kupuje zemlju u Konaku te bi ponudio gradonačelniku po 4 - 5
eura, a vijećnik ga je uputio da se javi gradonačelniku i upitao ga otkupljuje li još tamo zemlju.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da je u poslu gradonačelnika najgori
posao posredovati između susjeda, da se tu radi o svađi između susjeda, da li Kolari mogu
izlaziti na Vinogradsku jer je njihov ulaz iz Gradečke ulice. Pojasnio je da je prometni vještak
postavio taj znak i kako on nije zadovoljan sa tim rješenjem i da će probati to riješiti. Što se
tiče drugog pitanja, rekao je da Konak dobiva po prvi puta u povijesti dječje igralište. Pojasnio
je da je MO Konak prije i sada tražio baš tu određenu parcelu za igralište jer je velika, jer tamo
ima mjesta za dječje igralište, za koš i vrtuljke, a možda i parkiralište za desetak auta. Zaključio
je da je tražena zemlja kupljena daleko ispod procjene.
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom jer smatra da se znak treba ukloniti ako nije po zakonu,
jer ovako je postavljen da onemogućava pristup i iz Gradečke i iz Vinogradske ulice i ponovio
je da se ti ljudi sad osjećaju kao građani drugog reda, a misli da je i gradonačelniku u interesu
da se prema svim ljudima jednako odnosi. Također vijećnik smatra da nije dobio odgovor hoće
li se još zemlje kupovati, ako kupuje još neka oglasi to i čovjek prodaje po 2 eura pa neka se
dogovore.
Gradonačelnik je rekao da je Mjesni odbor Konak sam tražio tu parcelu isto kao što i sada
Mjesni odbor Topolovec traži određeno mjesto za svoj društveni dom te da to neće on sam
određivati, već ljudi koji su izabrani u Topolovcu da predstavljaju svoj mjesni odbor.
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VIII DEJAN JAIĆ – Stranka rada i solidarnosti BM 365
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. U vezi aktualne prodaje zemljišta,
tražio je od gradonačelnika da opiše kronologiju natječaja zemljišta u ulici Poginulih branitelja
pa poništenje natječaja i kupnja zemljišta od lošijeg ponuditelja na natječaju i je li to zemljište
u Konaku par dana prije kupio ponuditelj koji je bio drugi na natječaju za zemljište u ulici
Poginulih branitelja. Upitao je ima li tu elemenata da se pogodovalo kod te trampe zemljišta.
Drugo pitanje je pitanje nogostupa u Naselju Stjepana Radića. Vijećnika zanima je li izvođač
Šušković gradnja d.o.o. pristao na takve penale i kako i kada će to sad Komunalac napraviti,
ako je to navodno tako težak projekt da su radije odustali, nego otišli 500.000,00 kuna u minus.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je rekao da je kronologija prodaje zemljišta takva da je poništen natječaj
zbog loše ponude i sada je postignuta bolja i viša ponuda. U vezi nogostupa rekao je da mu je
žao što su odustali jer su imali pregovore da nastave i to završe, ali koji su njihovi razlozi za
odustanak i da li je Šušković gradnja očito pogriješila u svom izračunu pa su zato odustali te
kako Komunalac dobro radi nogostupe i parkirališta i vjeruje da će i ovo dobro napraviti.
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom jer mu gradonačelnik nije dao kronologiju koju je tražio.
Rekao je da se ovdje radi o tome da je onaj tko je izgubio na natječaju sada došao u posjed tog
zemljišta za 20.000,00 kn više nego što je ponuđeno na natječaju i smatra kako je to očito
pogodovanje tim vlasnicima, ako su prije toga kupili zemlju na Konaku da bi je mijenjali za ovu
zemlju kod FINA-e i rekao da se tako priča po gradu. Također je upitao koliko će dugo to
Komunalac raditi i hoće li biti skuplji taj nogostup.
Gradonačelnik je rekao da mora ispraviti vijećnika jer ima krive informacije i da je zemljište u
Konaku djedovina tih ljudi s kojima je Grad mijenjao zemljište u ulici Poginulih branitelja. Što
se tiče pitanja hoće li nogostup biti skuplji kad radove preuzme Komunalac, rekao je da on to
ne može znati.
IX MARCELA LEDINSKI MITROV
Vijećnica je imala jedno pitanje za gradonačelnika. Pojasnila je da su stanovnici
Čerkezove ulice nezadovoljni oko radova u toj ulici jer su čuli da će radovi tamo biti gotovi tek
u 5. mjesecu, s obzirom da su se nove instalacije uništile od radova. Vijećnica je upitala kada
će radovi biti gotovi.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je rekao da je vijećnica u pravu te kako je i on nezadovoljan sa stanjem
u toj ulici. Ispričao se svim stanovnicima za takvo stanje u ulici jer je nogostup bio završen na
vrijeme, a županijske ceste nisu to sve dobro popratile i završile ulicu kad je bilo ljepše vrijeme,
već su došli po kiši i zimi, potrgali nove ventile pa ih morali popraviti i da se nada da će radovi
u ožujku biti gotovi.
Vijećnica je zadovoljna odgovorom.
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X STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje je pitanje pedijatra u
Vrbovcu. Tražio je od gradonačelnika da pojasni zašto još nije riješena ta situacija. Drugo
pitanje je na koje se EU projekte u ovoj izbornoj godini Grad Vrbovec misli prijaviti, jer kreće
veliko financiranje za poduzetničke inkubatore i poljoprivredne zadruge i sl.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Po prvom pitanju odgovorio je da i dalje dva specijalista dolaze na ispomoć u Vrbovec
i kako je Županija raspisala specijalizacije pa se nada da će i pitanje pedijatra u Vrbovcu time
biti riješeno. U vezi drugog pitanja EU fondova, gradonačelnik je rekao da bi se na novi natječaj
za mjeru 7.4.1. ove godine prijavili za Vatrogasni centar i vrtić u Luki i spremne su u ovom
trenutku četiri energetske obnove: zgrada Galerije, zgrada starog suda, teniski centar i AKC
„Garaže“. Također je rekao da se nada da ćemo uskoro imati i spoj ulica Vinogradska –
Vladimira Nazora - Livadarska jer su građani malo usporili ishođenje dozvola. Zaključio je da je
Grad Vrbovec spreman povući sav novac koji se nudi.
Vijećnik je djelomično zadovoljan odgovorom. Smatra da je potrebno trajno rješenje za
pedijatra i bez obzira je li to županijsko pitanje ili nije i da bi Grad trebao privući bar jednog
pedijatra za stalno. Što se tiče odgovora oko EU projekata, vijećnik se nada da će se ti projekti
i ostvariti u sljedeće 4 godine.
XI HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. S obzirom na izglasani Amandman za
povećanje porodiljne naknade na prošloj sjednici, sa 2.000,00 kuna na 3.000,00 kuna te treće
i svako sljedeće dijete 5.000,00 kuna, upitao je gradonačelnika je li donio Odluku o povećanju
naknada i koliko ima prijava i koliko je isplaćenih tih povećanih naknada. Drugo pitanje
postavio je vijećnik u vezi zatvorenog ureda Turističke zajednice Grada Vrbovca, jer su usred
tjedna zatvorena vrata Turističkog ureda. Upitao je zašto je zaključan taj ured i gdje je
direktorica ureda te je podsjetio koliko je plaćen ured 200.000,00 kn i koliko je u njega još
toliko uloženo, a on sada ne radi.
DENIS KRALJ - gradonačelnik
Gradonačelnik je pojasnio da je na prošloj sjednici izglasano povećanje ukupnog iznosa
sa 350.000,00 kuna na 400.000,00 kuna, ali da se ne može isplatiti trenutno po 3.000,00 kuna
naknade jer ta sredstva povećana samo za 50.000,00 kn ne bi bila onda dostatna za sve i
zaključio je da se postupa sukladno raspoloživim novcima, a da se povećanje može provesti u
drugoj polovici godine. U vezi Turističkog ureda, gradonačelnik je rekao da tamo više zbog
situacije s koronavirusom ne radi studentica koja je radila i da će se ured otvoriti kad sve bude
otvoreno. Što se tiče ulaganja od gotovo pola milijuna kuna u taj ured, gradonačelnik smatra
da je gđa Jasna Benedik opravdala svojim radom to ulaganje.
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom. Vijećnik je istaknuo da je mislio da sredstva od
350.000,00 kuna nisu ni u pola iscrpljena i upitao gradonačelnika zašto je prihvatio amandman
ako sredstva nisu dostatna. Smatra da nije u redu da se u drugoj polovini godine mijenja iznos
i neke obitelji dobiju više, ali neka se to onda stavi u rebalans proračuna. U vezi gđe Jasne
Benedik, upitao je gdje ona stoluje i gdje radi ured direktorice, služi li novi prostor za ured ili
ne, s obzirom na to da su i ove godine odobrena sredstva za rad ureda.
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Gradonačelnik je odgovorio da je vijećnik imao krive informacije i da će prihvatiti program i
uvjet uz taj amandman kada sredstva budu dostatna, a da gđa Jasna Benedik radi u novom
uredu kraj škole, ali ne sjedi tamo stalno jer je ponekad i na nekim sastancima.

Predsjednik Vijeća zaključio je aktualni sat u 19.16 sati i prelazi se na točke dnevnog reda.

Točka 1.
Donošenje Odluke o:
a) davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića, kat. čest. br. 2702/2, k.o.
Vrbovec1
b) davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
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 pod b).
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća
dao na glasovanje predmetni Prijedlog po a) i b) u paketu. Provedeno je glasovanje i
predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetne Odluke pod a) i b) donesene jednoglasno sa 16
(šesnaest) glasova „za“, koliko je u tom trenutku bilo nazočnih vijećnika u dvorani (vijećnik
Stjepan Tvorić nakratko je izašao iz dvorane prije glasovanja).
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića, kat. čest. br. 2702/2, k.o.
Vrbovec1; KLASA: 940-01/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika, a stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec; KLASA: 021-06/21-01/13, URBROJ: 238/32-01/01-21-1
sastavni je dio ovog Zapisnika, stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na način i u
postupku objave Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec.

Točka 2.
Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca
b) Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće
poslove Grada Vrbovca te pojasnila da se radi o usklađenju sa novim Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojim je propisana obveza
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana stupanja
na snagu ZIDZLP(R)S usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ZIDZLP(R)S.
(“Narodne novine”, broj 144/20), koji je stupio je na snagu 24. prosinca 2020. godine. Također
je pojasnila da se iz tog razloga prijedlozi pod a) i b) mogu donijeti na istoj sjednici. Predsjednik
Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji je dao pozitivno mišljenje na
Prijedloge Odluka.
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Predsjednik Vijeća izvijestio je da su zaprimljeni Amandmani grupe vijećnika i to:
Amandmani I. – III. : Amandman I. – na članak 31. st. 1. , Amandman II. – na članak 36. st. 1. i
Amandman III. – na članak 44. st. 3. Statuta Grada Vrbovca.
Amandmane je predstavio i obrazložio vijećnik Damir Fašaić.
Gradonačelnik je izrazio stav da ne prihvaća amandmane i upozorio je da su ovi Amandmani
potuzakoniti jer se time krši 5 (pet) zakona: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o
proračunu i Zakon o komunalnom gospodarstvu. Također je rekao da se više neće javljati u
ovoj točki.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Darko Dananić,
Damir Tomljenović i Mijo Mijatović. Nakon toga pristupilo se glasovanju pojedinačno o svakom
Amandmanu. Provedeno je glasovanje i utvrđeno da su Amandmani prošli svaki sa 10 (deset)
glasova „za“, 6 (šest) „protiv“ i 1 (jednim) „suzdržanim“. „Za“ su glasovali: Stjepan Grošanić,
Dražen Sudinec, Darko Dananić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Damir Fašaić, Mijo Mijatović, Štefica
Fintić, Damir Tomljenović i Hrvoje Herček. „Protiv“ su glasovali: Stjepan Fotović, Vjekoslav
Smolec, Luka Lacković, Tihomir Antolković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Suzdržan
je bio Stjepan Tvorić.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje izmijenjeni predmetni Prijedlog sa
Amandmanima. Pročelnica Tanasković upitala je predsjednika Vijeća da li ostaje pri tome da se
glasuje za ove Amandmane iako su protivni zakonima. Predsjednik Vijeća odgovorio je
potvrdno. Provedeno je glasovanje posebno za predmetni prijedlog pod a) i pod b) i
predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetne Odluke donesena svaka sa 10 (deset) glasova
„za“, 5 (pet) glasova „protiv“ i 2 (dva) suzdržana. „Za“ su glasovali: Stjepan Grošanić, Dražen
Sudinec, Darko Dananić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Damir Fašaić, Mijo Mijatović, Štefica Fintić,
Damir Tomljenović i Hrvoje Herček. „Protiv“ su glasovali: Vjekoslav Smolec, Luka Lacković,
Tihomir Antolković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Suzdržani su bili vijećnici Stjepan
Tvorić i Stjepan Fotović.
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca; KLASA: 012-03/2101/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zapisnika, stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Statutarna odluka o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca; KLASA: 01203/21-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zapisnika, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave u "Glasnika Grada Vrbovca" osim članaka 9., 10., 11., 12. i 15.
koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Točka 3.
Donošenje:
a) Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Poslovničke odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vrbovca
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Predmetni Prijedlog obrazložio je predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
Hrvoje Herček, koji je izvijestio da je Odbor održan prije sjednice i da je utvrdio Prijedlog Odluke
pod a) i pod b) koji je pravovremeno poslan u materijalima sjednice. Predsjednik Vijeća otvorio
je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog
Odluke. Provedeno je glasovanje za prijedlog pod a) i predsjednik Vijeća je utvrdio da je Odluka
o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca donesena
jednoglasno sa 17 (sedamnaest) glasova „za“. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu za prijedlog Odluke pod b). Potrebe za raspravom
nije bilo. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke. Provedeno je glasovanje za
prijedlog pod b) i predsjednik Vijeća je utvrdio da je Poslovnička odluka o II. izmjenama i
dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca donesena jednoglasno sa 17
(sedamnaest) glasova „za“. Odluka će se objaviti u „Glasniku Grada Vrbovca“, a stupa na snagu
03.03.2021., osim odredaba članka 1., 3. i 7. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu
odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i
župane.
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca;
KLASA: 021-06/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.
Poslovnička odluka o II. izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Vrbovca; KLASA: 021-06/21-01/04, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
Točka 4.
Donošenje Odluke o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća iznio je
stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte te stav Odbora za financije, koji su dali pozitivno
mišljenje na Prijedlog Odluke. Predsjednik vijeća izvijestio je da je došlo do promjene u nazivu
prijedloga Odluke te glasi Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa. 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“, koliko je u tom
trenutku bilo nazočnih vijećnika u dvorani (vijećnik Damir Fašaić nakratko je izašao iz dvorane
prije glasovanja).
Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa; KLASA: 400-01/21-01/01,
URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Glasniku Grada
Vrbovca” i sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 5.
Donošenje Odluke o korištenju javih površina
Predmetni Prijedlog obrazložila je Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za
financije i gospodarstvo. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo
pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i
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predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetna Odluka donesena jednoglasno sa 17
(sedamnaest) glasova „za“. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku
Grada Vrbovca“.
Odluka o korištenju javih površina; KLASA: 363-05/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/0121-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika
Gradskog vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela

Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće
poslove Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za financije, koji je dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke. 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
17 (sedamnaest) glasova „za“. Odluka će se objaviti u "Glasniku Grada Vrbovca", a stupa na
snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika Gradskog
vijeća Grada Vrbovca te njegovih radnih i savjetodavnih tijela; KLASA: 021-06/21-01/05,
URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 7.
Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o porezima Grada Vrbovca

Predmetni Prijedlog obrazložio je predlagatelj ove točke i vijećnik dr.sc. Stjepan Tvorić.
Predsjednik Vijeća izvijestio je da je održan Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte koji nije dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog, a da je Odbor za financije bio suzdržan i nije zauzeo stav o ovoj
Odluci. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Za raspravu se javio vijećnik Damir Tomljenović
koji je u ime Kluba HDZ-a rekao da neće podržati prijedlog, iako se slažu sa vijećnikom Tvorićem
i vjeruje da će do smanjenja ili ukidanja prireza doći, ali na nekoj drugoj sjednici. Nakon
provedene rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog.
Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da točka nije prošla, odnosno
da predmetna Odluka nije donesena, s obzirom da su vijećnici glasovali „za“ ovaj prijedlog sa
5 (pet) glasova, o ostalih 12 (dvanaest) vijećnika je bilo „protiv“. „Za“ su glasovali: Stjepan
Fotović, Stjepan Tvorić, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. „Protiv“ su
bili: Stjepan Grošanić, Dražen Sudinec, Darko Dananić, Hrvoje Herček, Tihomir Antolković,
Vjekoslav Smolec, Franjo Simić, Dejan Jaić, Damir Fašaić, Mijo Mijatović, Štefica Fintić i Damir
Tomljenović.
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Točka 8.
Donošenje Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje

Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove
Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte te stav
Odbora za financije, koji su dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke. 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 17 (sedamnaest) glasova „za“. Ova Odluka stupa na snagu
osmi dan od dana objave u “Glasniku Grada Vrbovca”.
Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje; KLASA: 550-01/21-01/01, URBROJ:
238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 9.
Donošenje Odluke o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata,
teretana i fitness centara na području Grada Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica
izazvanih epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća iznio je
stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte te stav Odbora za financije, koji su dali pozitivno
mišljenje na Prijedlog Odluke. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi sudjelovali
vijećnik Damir Fašaić koji je rekao da u Odluci fali članak o pravdanju sredstava, vijećnik Darko
dananić koji je podržao vijećnika Fašaića i gradonačelnik koji je zahvalio na sugestiji i izvijestio
da je Ministarstvo financija potvrdilo takvu Odluku. Nakon 5 minuta stanke gradonačelnik je
ipak predložio da se doda članak 5. a u Odluku , koji će glasiti:
„Ostvarena potpora iz ove Odluke mora se koristiti isključivo namjenski te je istu
potrebno opravdati:
- troškovima najma poslovnog prostora u kojem se gospodarska aktivnost odvija. U
obzir dolaze računi najma poslovnog prostora nastalih do 31. prosinca 2021. godine;
- troškove režija u poslovnom prostoru u kojem se gospodarska aktivnost odvija. U
obzir dolaze računi režija do 31.prosinca 2021. godine:
- troškove sirovina i materijala bitnih za rad osnovne djelatnosti, a koja su došla u
dospijeće plaćanja u vremenu narušene gospodarske aktivnosti. U obzir dolaze računi
sirovina i materijala do 31.12.2021. godine;
- troškove knjigovodstvenih usluga. U obzir dolaze računi troškova knjigovodstvenih
usluga nastalih do 31. prosinca 2021. godine;
- drugi obrazloženi opravdani troškovi za očuvanje poslovne aktivnosti nastali do 31.
prosinca 2021. godine (naknade, članarine…).“

Provedeno je glasovanje za takav izmijenjeni prijedlog i predsjednik Vijeća utvrdio je
da je predmetna Odluka donesena jednoglasno sa 17 (sedamnaest) glasova „za“ . Odluka stupa
na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
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Odluka o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness
centara na području Grada Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom
bolesti koronavirusom COVID-19; KLASA: 402-01/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1
sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 10.
Donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova:
a) Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovca
c) Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca
d) Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Predmetni Prijedlog obrazložio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir
Antolković, koji je izvijestio da je Odbor održan 15. prosinca 2020. godine i usvojio prijedloge
članova Gradskog vijeća za izmjenama predsjednika i članova navedenih radnih tijela Gradskog
vijeća iz ove točke te da je utvrdio Prijedloge Odluka pod a), b), c) i d). Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje
prijedlog da se predmetne Odluke izglasaju u paketu, što je jednoglasno, sa 17 (sedamnaest)
glasova „za“ i prihvaćeno. Provedeno je glasovanje u paketu za prijedloge Odluka pod a), b), c)
i d). Predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetne Odluke donesene sa 10 (deset) glasova „za“,
6 (šest) „protiv“ i 1 (jednim) „suzdržanim“. „Za“ su glasovali: Stjepan Grošanić, Dražen Sudinec,
Darko Dananić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Damir Fašaić, Mijo Mijatović, Štefica Fintić, Damir
Tomljenović i Hrvoje Herček. „Protiv“ su glasovali: Stjepan Fotović, Vjekoslav Smolec, Luka
Lacković, Tihomir Antolković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Suzdržan je bio Stjepan
Tvorić. Odluke iz ove točke stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku
Grada Vrbovca“.
Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
Gradskog vijeća Grada Vrbovca; KLASA: 021-06/21-01/06, URBROJ: 238/32-01/01-21-1;
Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Vrbovca; KLASA: 021-06/21-01/07, URBROJ: 238/32-01/01-21-1;
Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i opće
akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca; KLASA: 021-06/21-01/08, URBROJ: 238/32-01/01-21-1;
Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za financije Gradskog
vijeća Grada Vrbovca; KLASA: 021-06/21-01/09, URBROJ: 238/32-01/01-21-1;
čine sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 11.
Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2020. godini
Predmetni Prijedlog obrazložila je Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za
financije i gospodarstvo. 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 predmetni Zaključak donesen jednoglasno sa
17 (sedamnaest) glasova „za“.

15

Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2020. godini; KLASA: 400-01/2101/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zapisnika i objaviti će se u „Glasniku
Grada Vrbovca“.

Točka 12.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje:
a) Osnovnoj školi Krunoslava Kutena za nabavu kombi vozila na financijski leasing
b) Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke za nabavu kombi vozila na financijski leasing
Predmetni Prijedlog obrazložila je Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za
financije i gospodarstvo. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za financije koji je dao
pozitivno mišljenje na oba Prijedloga pod a) i b). Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U
raspravi su sudjelovali vijećnici Darko Dananić i Hrvoje Herček te pročelnica Ljiljana Petanjek.
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog po a) i b)
u paketu. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetne Odluke pod
a) i b) donesene jednoglasno sa 17 (sedamnaest) glasova „za“.
Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje Osnovnoj školi Krunoslava Kutena za
nabavu kombi vozila na financijski leasing; KLASA: 021-06/21-01/10, URBROJ: 238/32-01/0121-1; te
Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke za
nabavu kombi vozila na financijski leasing; KLASA: 021-06/21-01/11, URBROJ: 238/32-01/0121-1, čine sastavni dio ovog Zapisnika, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
„Glasniku Grada Vrbovca“.

Točka 13.
Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja
Komunalca Vrbovec d.o.o.
Predmetni prijedlog pod ovom točkom iznio je vijećnik Dražen Sudinec. Predsjednik
Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na
glasovanje predmetni Prijedlog. Prijedlog je usvojen sa 9 (devet) glasova „za“, 7 (sedam)
„protiv“ i 1 (jednim) „suzdržanim“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Damir Fašaić, Damir
Tomljenović, Franjo Simić, Mijo Mijatović, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić i
Štefica Fintić. „Protiv“ su bili: Stjepan Fotović, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković,
Tihomir Antolković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Suzdržan je bio vijećnik Dejan
Jaić.
Odluka o osnivanju Povjerenstva za analizu transparentnosti poslovanja Komunalca
Vrbovec d.o.o. ; KLASA: 021-06/21-01/12, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.

16

Točka 14.
Prijedlozi i mišljenja
Obzirom da su iscrpljene sve točke Dnevnog reda, predsjednik Vijeća zaključio je 35.
sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrbovca u 20.40 sati.

Zapisničar
Iva Suknaić

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof.
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