ZAPISNIK
sa Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 28. svibnja 2021. godine
u Velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 10.00 sati
Sjednica Vijeća je javna.
Nazočni vijećnici: Stjepan Fotović, Krunoslav Sohora, Miroslav Ranilović (elektroničkim putem
– Google Meet), Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar,
Luka Lacković, Mirjana Kunder, Helena Drvenkar, Mateja Lovrinović, Damir Tomljenović,
Damir Fašaić, Dejan Jaić i Stjepan Tvorić
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika,
Andreja Tanasković - pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, Ljiljana Petanjek –
pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i mediji
Zapisničar: Iva Suknaić
Po izvođenju himne „Lijepa naša domovino“, pročelnica Službe za opće poslove Grada
Vrbovca, Andreja Tanasković, zamolila je sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim
palim hrvatskim braniteljima i svim civilnim žrtvama rata. Zatim je sve srdačno pozdravila na
početku Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca, predstavila se i pojasnila
kako je ona slijedom zakonskih odredbi, ovlaštena za sazivanje konstituirajuće sjednice te
kako će tu dužnost i ovlast predsjedanja i rukovođenja sjednicom vršiti do određivanja osobe
koja, sukladno zakonu, preuzima daljnje predsjedanje, do trenutka konstituiranja Gradskog
vijeća, izborom predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca.
Pročelnica je zatim utvrdila da je prisutno 15 vijećnika, 14 vijećnika osobno i vijećnik
Miroslav Ranilović iznimno elektroničkim putem, obzirom na opravdane okolnosti te da isti
sudjeluje u radu sjednice sukladno odredbama Poslovnika, u vremenu trajanja posebnih
okolnosti. Obzirom na navedeno, pročelnica je konstatirala da imamo kvorum za valjano
odlučivanje i rad.
Nakon toga pozdravila je sve izabrane članice i članove Gradskog vijeća Grada Vrbovca
i čestitala im te zaželjela uspješan rad u sljedećem četverogodišnjem mandatu, koji počinje
danom konstituiranja predstavničkog tijela. Pozdravila je gospodina Denisa Kralja, ponovno
izabranog kandidata za gradonačelnika Grada Vrbovca i gospodina Marka Beloševića,
novoizabranog zamjenika gradonačelnika, na kojim izabranim funkcijama dužnosnika im je
također srdačno čestitala. Zatim je pozdravila gospođu Ljiljanu Petanjek, pročelnicu Upravnog
odjela za financije i gospodarstvo, Ivu Suknaić, upravnu referenticu za sjednice i
dokumentaciju i na kraju prisutne medije.
Utvrdila je da su svi vijećnici uredno zaprimili poziv i materijale za Konstituirajuću
sjednicu s prijedlogom dnevnog reda koji se sastoji od uobičajenih i nužnih odnosno općim
aktom određenih točaka kao i materijale za radni dio sjednice, za točke koje je potrebno što
prije raspraviti i donijeti sukladno važećim općim aktima.

Pročelnica je istaknula da je, prema danom mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave
od dana 17. svibnja 2021., dnevni red moguće nadopuniti, te je upitala ima li prijedloga za
promjenu dnevnog reda. Obzirom da nije bilo prijedloga, pročelnica je konstatirala da je
predloženi dnevni red utvrđen, da se sastoji od nužnih točaka koje se donose na
konstituirajućoj sjednici (točke 1.-4.) te od točaka 5. do 13. dnevnog reda, čiji prijedlozi će biti
utvrđeni po ovlaštenim predlagateljima. Zaključno je pročelnica napomenula da je točku 10.
Donošenje odluke o osnivanju odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova utvrdio
gradonačelnik kao ovlašteni predlagatelj sukladno važećem Poslovniku Gradskog vijeća Grada
Vrbovca, za koju su materijali bili podijeljeni na početku sjednice.

DNEVNI RED
1. lzbor Mandatnog povjerenstva
2. lzvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća Grada Vrbovca koji će predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo
Izvjestitelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
4. lzbor predsjednika Gradskog vijeća

(PAUZA za sjednicu Odbora za izbor i imenovanja)

5. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednik Odbora

6. Donošenje Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednik Odbora

7. Donošenje Odluke o izboru Odbora za financije
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednik Odbora

8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Grada Vrbovca
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednik Odbora

9. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednik Odbora

10.Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca

11.Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima zamjenika
gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca

12.Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca
za razdoblje 2021. do 2027. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo

(PAUZA za Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca)
13.Donošenje Zaključka o dodjeli:
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo za 2020. godinu
Predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca
Izvjestitelj: predsjednik Odbora

Točka 1.
Izbor Mandatnog povjerenstva
Pročelnica je uvodno obrazložila da prema općim aktima, Statutu Grada Vrbovca i
Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vrbovca, Mandatno povjerenstvo broji 3 (tri) člana,
predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova vijećnika. Utvrdila je da je uredno podnesen
prijedlog 1/3 vijećnika za izbor Mandatnog povjerenstva kojim se predlaže da se u
Povjerenstvo izaberu: Mateja Lovrinović, za predsjednicu, Helena Drvenkar, za članicu i
Damir Tomljenović, za člana Povjerenstva. Pročelnica je upitala ima li potrebe za raspravom
te otvorila raspravu. Pošto potrebe za raspravom nije bilo, zaključila je raspravu i dala
predmetni Prijedlog na glasovanje. Provedeno je glasovanje i pročelnica je konstatirala da je
sa 15 (petnaest) glasova „za“, jednoglasno donesena Odluka o izboru Mandatnog
povjerenstva kojom se u Povjerenstvo izabiru: MATEJA LOVRINOVIĆ, za predsjednicu, HELENA
DRVENKAR, za članicu i DAMIR TOMLJENOVIĆ, za člana Povjerenstva.
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva, KLASA: 021-05/21-01/15; URBROJ: 238/3201/01-21-1, stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.

Točka 2.
Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća
Pročelnica je pozvala predsjednicu Mandatnog povjerenstva Mateju Lovrinović da
podnese Izvješće o rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća, kojim će se konstatirati
izabrani članovi predstavničkog tijela, utvrditi kojim vijećnicima miruje mandat po sili zakona,
te tko zamjenjuje te vijećnike. Potom je predsjednica Mandatnog povjerenstva iznijela
Izvješće Mandatnog povjerenstva o rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća Grada
Vrbovca, KLASA: 021-05/21-01/16; URBROJ: 238/32-01/01-21-1, kojim je utvrđeno i predlaže
se Gradskom vijeću verifikacija mandata sljedećim članovima Gradskog vijeća Grada Vrbovca:
Stjepan Fotović, Krunoslav Sohora, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić,
Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Mirjana Kunder, Helena Drvenkar,
Mateja Lovrinović, Damir Tomljenović, Damir Fašaić, Dejan Jaić i Stjepan Tvorić.
Pročelnica je zahvalila Mateji Lovrinović, predsjednici Mandatnog povjerenstva i
utvrdila da se podneseno Izvješće, sukladno čl. 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca,
prima na znanje te da se o istom ne raspravlja niti ne glasa.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o rezultatima izbora
za članove Gradskog vijeća Grada Vrbovca, KLASA: 021-05/21-01/19; URBROJ: 238/32-01/0121-1 objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“, zajedno sa Izvješćem Mandatnog povjerenstva
o rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vrbovca, KLASA: 021-05/21-01/16;
URBROJ: 238/32-01/01-21-1, kao sastavnim dijelom Zaključka.
Pročelnica je još jednom čestitala svim izabranim vijećnicima, izrazila nadu za
konstruktivnom, dobrom suradnjom u ovom sazivu i pozvala vijećnika Stjepana Fotovića da
preuzme predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca,
obzirom da izabranim vijećnicima Denisu Kralju i Marku Beloševiću mandat miruje po sili
zakona, a sukladno zakonu, u slučaju da je osoba koja bi trebala predsjedati sjednicom
izabrana na nespojivu dužnost, sjednicom do izbora predsjednika presjeda sljedeći izabrani
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Predsjedavajući Vijećem Stjepan Fotović pozdravio je sve prisutne te čestitao svim
vijećnicima na verificiranom mandatu. Potom je predsjedavajući pročitao tekst Svečane
prisege te poimence prozvao svakog vijećnika koji je potom izrekao „Prisežem“ i istu potpisao.
Vijećnici su položili prisege i iste potpisali kako slijedi: Krunoslav Sohora, Miroslav
Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka
Lacković, Mirjana Kunder, Helena Drvenkar, Mateja Lovrinović, Damir Tomljenović, Damir
Fašaić, Dejan Jaić, Stjepan Tvorić i Stjepan Fotović.

Točka 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Predsjedavajući Vijećem iznio je da je podnesen Prijedlog 1/3 vijećnika za izbor
Odbora za izbor i imenovanja te da drugih podnesenih prijedloga nema. Predsjedavajući je
iznio Prijedlog 1/3 vijećnika koji predlažu da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu: Tihomir
Antolković za predsjednika, Dubravka Rogožar za članicu, Mirjana Kunder za članicu, Damir
Fašaić za člana i Stjepan Tvorić za člana. Predsjedavajući je iznio da ukoliko nema drugih
prijedloga da bi izneseno stavio na glasovanje. Predsjedavajući je otvorio raspravu. Potrebe
za raspravom nije bilo te je predmetni Prijedlog upućen na glasovanje. Jednoglasno je sa 15
(petnaest) glasova „za“ donesena Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja. Donesenom
Odlukom u Odbor za izbor i imenovanja izabrani su Tihomir Antolković za predsjednika,
Dubravka Rogožar za članicu, Mirjana Kunder za članicu, Damir Fašaić za člana i Stjepan Tvorić
za člana.
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja, KLASA: 021-05/21-01/20; URBROJ: 238/3201/01-21-1 stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.

Točka 4.
Izbor predsjednika Gradskog vijeća
Predsjedavajući Vijećem iznio je da će se pristupiti izboru predsjednika Gradskog vijeća te
da je podnesen jedan Prijedlog potpisan od 1/3 vijećnika, a kojim se predlaže da se za
predsjednika Gradskog vijeća izabere Krunoslav Sohora. Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Obzirom da potrebe za raspravom nije bilo, predsjedavajući je dao predmetni Prijedlog na
glasovanje. Jednoglasno je sa 15 (petnaest) glasova „za“ donesena Odluka o izboru
predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca, kojom je Krunoslav Sohora izabran za
predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Predsjedavajući je čestitao izabranom
predsjedniku te ga pozvao da dalje predsjedava sjednicom.
Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca, KLASA: 021-05/21-01/21;
URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku
Grada Vrbovca“.
Predsjednik Gradskog vijeća Krunoslav Sohora zahvalio se vijećnicima na izboru i
ukazanom povjerenju i rekao da će svojim radom kao predsjednik Gradskog vijeća činiti sve
da budu zastupljena sva različita mišljenja i sve ono što može doprinijeti razvoju Grada
Vrbovca. Nakon toga odredio je pauzu od 10 minuta za sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
i pozvao članove Odbora za izbor i imenovanja da slijede pročelnicu do ureda kako bi se
održala sjednica Odbora.

(PAUZA za sjednicu Odbora za izbor i imenovanja)

Nakon isteka stanke predsjednik Vijeća zamolio je da se utvrdi kvorum. Po prebrojavanju
vijećnika predsjednik Vijeća utvrdio je da je sjednici prisutno 15 (petnaest) vijećnika.

Točka 5.
Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
Predsjednik Gradskog vijeća iznio je kako će se sada pristupiti izboru prvog potpredsjednika
Gradskog vijeća te zamolio predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da predstavi prijedlog.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković izvijestio je Gradsko vijeće da je
Odboru za izbor i imenovanja podnesen prijedlog za izbor prvog potpredsjednika te za izbor
drugog potpredsjednika. Pojasnio je da je Odbor utvrdio Prijedlog da se za prvog
potpredsjednika izabere Stjepan Fotović, a za drugog potpredsjednika Stjepan Tvorić.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Za raspravu se javio vijećnik Damir Tomljenović, koji je
rekao da će podržati vijećnika Stjepana Tvorića za drugog potpredsjednika, iz redova manjine.
Obzirom da daljnje potrebe za raspravom nije bilo, predsjednik je zatvorio raspravu i dao
predmetni prijedlog na glasovanje. Jednoglasno je sa 15 (petnaest) glasova „za“ donesena
Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca kojom je Stjepan
Fotović izabran za prvog potpredsjednika Vijeća. Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. Predsjednik Vijeća čestitao je izabranom prvom
potpredsjedniku Stjepanu Fotoviću na izboru. Jednoglasno je sa 15 (petnaest) glasova „za“
donesena Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca kojom je
Stjepan Tvorić izabran za drugog potpredsjednika Vijeća. Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. Predsjednik Vijeća čestitao je izabranom
drugom potpredsjedniku Stjepanu Tvoriću na izboru.
Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca, KLASA: 021-05/2101/23; URBROJ: 238/32-01/01-21-1, te Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Vrbovca, KLASA: 021-05/21-01/24; URBROJ: 238/32-01/01-21-1, čine sastavni
dio ovog Zapisnika.

Točka 6.
Donošenje Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković izvijestio je Gradsko vijeće da je
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio prijedlog izbora članova Odbora za Statut, Poslovnik i
opće akte kojim su predloženi: Stjepan Fotović – za predsjednika, Dubravka Rogožar – za
članicu i Krunoslav Sohora – za člana. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za
raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao na glasovanje Prijedlog o izboru Odbora za
Statut, Poslovnik i opće akte. Jednoglasno je sa 15 (petnaest) glasova „za“ donesena Odluka
o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte kojom se u Odbor izabiru: Stjepan Fotović –
za predsjednika, Dubravka Rogožar – za članicu i Krunoslav Sohora – za člana. Donesena
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte KLASA: 021-05/21-01/25; URBROJ:
238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 7.
Donošenje Odluke o izboru Odbora za financije
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković izvijestio je Gradsko
vijeće da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio prijedlog izbora članova Odbora za financije
kojim su predloženi: Miroslav Ranilović – za predsjednika, Stjepan Fotović – za člana, Dejan
Jaić – za člana, Martina Petrak – za članicu i Luka Lacković – za člana. Predsjednik Vijeća otvorio
je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao na glasovanje Prijedlog
o izboru Odbora za financije. Jednoglasno je sa 15 (petnaest) glasova „za“ donesena Odluka o
izboru Odbora za financije kojom se u Odbor izabiru: Miroslav Ranilović – za predsjednika,
Stjepan Fotović – za člana, Dejan Jaić – za člana, Martina Petrak – za članicu i Luka Lacković –
za člana. Donesena Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada
Vrbovca“.
Odluka o izboru Odbora za financije KLASA: 021-05/21-01/26; URBROJ: 238/32-01/01-21-1
sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 8.
Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Grada Vrbovca
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković izvijestio je Gradsko
vijeće da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio prijedlog izbora članova Odbora za dodjelu
nagrada i priznanja Grada Vrbovca kojim su predloženi: Krunoslav Sohora, kao predsjednik
Vijeća – za predsjednika, Stjepan Fotović – za člana, Zlatko Kamenarić – za člana, Stjepan
Tvorić – za člana i Damir Fašaić – za člana. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za
raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao na glasovanje Prijedlog o izboru Odbora za
dodjelu nagrada i priznanja. Jednoglasno je sa 15 (petnaest) glasova „za“ donesena Odluka o
izboru Odbora za dodjelu nagrada i priznanja kojom se u Odbor izabiru: Krunoslav Sohora - za
predsjednika, Stjepan Fotović – za člana, Zlatko Kamenarić – za člana, Stjepan Tvorić – za člana
i Damir Fašaić – za člana. Donesena Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
„Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o izboru i imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja, KLASA: 021-05/2101/27; URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 9.
Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković izvijestio je Gradsko vijeće
da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio prijedlog izbora članova Povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda kojim su predloženi: Valentina Petanjek Špehar – za
predsjednicu, Marko Belošević – za člana, Damir Lončarić – za člana, Tomislav Marković –
za člana i Marijan Prevarek – za člana. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za

raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog
Jednoglasno je sa 15 (petnaest) glasova „za“ doneseno Rješenje o imenovanju članova
Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojim se u Povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda izabiru: Valentina Petanjek Špehar – za predsjednicu, Marko
Belošević – za člana, Damir Lončarić – za člana, Tomislav Marković – za člana i Marijan
Prevarek – za člana. Doneseno Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
„Glasniku Grada Vrbovca“.
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
KLASA: 021-05/21-01/28; URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 10.
Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove
Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo te je
predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Predmetni prijedlog donesen je
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.
Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, KLASA: 021-05/2101/29; URBROJ: 238/32-01/01-21-1, sastavni je dio ovog Zapisnika, stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Točka 11.
Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima zamjenika gradonačelnika
Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove
Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo te je
predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Predmetni prijedlog donesen je
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.
Odluka o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima zamjenika gradonačelnika, KLASA:
080-01/21-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog zapisnika, stupa na snagu
osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca”, a primjenjuje se od dana početka
mandata dužnosnika.
Točka 12.
Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca za
razdoblje 2021. do 2027. godine
Predmetni Prijedlog obrazložila je Ljiljana Petanjek, pročelnica Upravnog odjela za
financije i gospodarstvo. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije
bilo te je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Predmetni prijedlog
donesen je jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.
Odluka o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje
2021. do 2027. godine, KLASA: 302-01/21-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio
ovog zapisnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu „Glasniku
Grada Vrbovca“.

(PAUZA za Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca)
Nakon pauze predsjednik Vijeća utvrdio je da je prisutno svih 15 (petnaest) vijećnika te
da imamo kvorum za rad i pristupilo se posljednjoj točki Dnevnog reda.

Točka 12.
Donošenje Zaključka o dodjeli:
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo za 2020. godinu
Predsjednik Vijeća Krunoslav Sohora kao predsjednik Odbora za nagrade i priznanja
obrazložio je predmetni Prijedlog, na temelju pristiglih prijedloga i odluke Odbora za nagrade
i priznanja. Predstavio je prijedlog Zaključka Odbora za nagrade i priznanja kojim Odbor
predlaže da se godišnje nagrade Grada Vrbovca dodijele: Mati Jeliću, Anici Hrlec, DVD-u
Brčevec, DVD-u Lonjica, Franji Poturičeku i Jeleni Mucko, a nagrade za životno djelo Mladenu
Kefelji i Marijanu Krznaru. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije
bilo pa je predsjednik Vijeća zatvorio raspravu i dao predloženi prijedlog Zaključaka na
glasovanje. Provedeno je glasovanje za prijedloge pod a) i b) točke 12. i predsjednik Vijeća je
konstatirao da su jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“ doneseni Zaključci o dodjeli
nagrada i priznanja Grada Vrbovca za 2020. godinu.

Zaključak o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2020. godinu KLASA: 061-01/2101/01; URBROJ: 238/32-01/01-21-15 i Zaključak o dodjeli Nagrade Grada Vrbovca za životno
djelo za 2020. godinu, KLASA: 061-01/21-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-21-16 čine sastavni
dio ovog Zapisnika.

Predsjednik Vijeća zahvalio se svima na suradnji te obavijestio vijećnike da će se sljedeća
sjednica planirati za početak mjeseca srpnja i pozvao vijećnike da se nakon sjednice upute u
ured Službe za opće poslove, soba 40, kako bi preuzeli tehničku opremu za rad Gradskog vijeća
Grada Vrbovca u novom sazivu. Obzirom da su iscrpljene sve točke dnevnog reda, predsjednik
Vijeća je zaključio sjednicu u 11.00 sati.

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

Iva Suknaić

Krunoslav Sohora

