
Z A P I S N I K 
sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 5. srpnja 2021. godine u Velikoj vijećnici 
Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, s početkom u 18.00 sati 
 
Sjednica Vijeća je javna.  
 
Predsjedavajući Vijećem: Krunoslav Sohora – predsjednik Vijeća 
 
Zapisničar: Iva Suknaić 
 
Nazočni vijećnici: Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik Vijeća, dr. sc. Stjepan Tvorić – drugi 

potpredsjednik Vijeća, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir 

Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Mirjana Kunder, Mateja Lovrinović, Tomislav 

Grežina (zamjena vijećnika Damira Tomljenovića), Damir Fašaić i Dejan Jaić 

Nenazočni: Helena Drvenkar (ispričala se) 

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, Tomica Pisačić - viši savjetnik za 
društvene djelatnosti, ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.- ovlaštena osoba (David Cvetko) 
i mediji 
 

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici nazočno 13 (trinaest) vijećnika 
odnosno da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Sa pet minuta 
zakašnjenja stigao je i vijećnik Damir Fašaić, što od tada čini kvorum od 14 (četrnaest) 
vijećnika. 

Zatim se pristupilo verifikaciji Zapisnika s Konstituirajuće sjednice Vijeća. Predsjednik 
Vijeća upitao je ima li primjedbi na Zapisnik. Pošto primjedbi nije bilo, predsjednik Vijeća 
konstatirao je da je Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice jednoglasno usvojen. 

Predsjednik Vijeća zatim je podsjetio na Dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu na 1. 
sjednicu Vijeća i upitao ima li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama. Predsjednik Vijeća 
je izvijestio da je u točkama 11. i 17. Dnevnog reda zbog greške došlo do ispravka u nazivu 
točaka te da one sada glase: 11. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora o osnivanju 
prava građenja (bez podtočki b i c) i 17. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za donošenje 
Statuta Grada Vrbovca (izbacuju se riječi „Gradskog vijeća“). 

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: 
 

 

D N E V N I   R E D 
 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i Svečana prisega 
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo 

Izvjestiteljica: Mateja Lovrinović – predsjednica Povjerenstva   

 



AKTUALNI SAT 
 

2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2020.  
Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. – ovlaštena osoba 

 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 

 

4. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 

5. Donošenje I. izmjena i dopuna 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  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljice: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo (a i b) 
              Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca (c – f)  

 

6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 
i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca  u 
2021. godini 

Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 

 

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu  
Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 

 

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:  
a) održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. 

godinu 
b) građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu 
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu  
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu 
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu 
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. godinu   
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2020. godini 

Predlagatelj: Gradonačelnik  

                             Izvjestiteljice:  

                                         Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo (a i b) 

                                          Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca (c – g) 



9. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2020. 
godine  

Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 

10. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni 
„Poduzetnik Vrbovec“ 

Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 

11. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja  
Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec 

Izvjestiteljica: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca 

 

13. Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova 
programa u ustanovama predškolskog odgoja i  obrazovanja u drugim jedinicama 
lokalne samouprave  

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestiteljica: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca  

 
14. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru člana Mandatnog povjerenstva  

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora  

 
15. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova  

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora  

 
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca 

za 2020. godinu   
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Vrbovca 
Izvjestiteljica: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca 

 
17. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za donošenje Statuta Grada Vrbovca  

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj - gradonačelnik  
 

18. 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: Tomica Pisačić - viši savjetnik za društvene djelatnosti 



19. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje grada 
Vrbovca   

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca  

 
20. Prijedlozi i mišljenja 

 
 

 

Točka 1. 
Izvješće Mandatnog povjerenstva i Svečana prisega 

 
 Predsjednik Vijeća pozvao je predsjednicu Mandatnog povjerenstva, vijećnicu  

Mateju Lovrinović, da podnese Izvješće. Potom je predsjednica Mandatnog povjerenstva 

iznijela Izvješće Mandatnog povjerenstva, KLASA: 021-05/21-01/33; URBROJ: 238/32-01/01-

21-3, kojim vijećniku Damiru Tomljenoviću u Gradskom vijeću Grada Vrbovca mandat miruje 

sa danom 7. lipnja 2021. godine, a utvrđuje se da Tomislav Grežina u Gradskom vijeću Grada 

Vrbovca počinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika sa danom 5. srpnja 2021. godine. 

Predsjednik Vijeća je zahvalio predsjednici Mandatnog povjerenstva i konstatirao da se 

podneseno Izvješće prima na znanje te da se o istom ne raspravlja niti ne glasa.  

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva, KLASA: 021-05/21-
01/33; URBROJ:  238/32-01/01-21-4 stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio ovog 
Zapisnika i objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“, zajedno sa Izvješćem Mandatnog 
povjerenstva, KLASA: 021-05/21-01/33; URBROJ: 238/32-01/01-21-3, kao sastavnim dijelom 
Zaključka. 

 
Zatim se pristupilo polaganju svečane prisege. Predsjednik Vijeća pročitao je tekst 

Svečane prisege, a zamjenik vijećnika Tomislav Grežina je potom izrekao „Prisežem“ i istu 
potpisao. Predsjednik Vijeća čestitao je novoizabranom vijećniku na izboru, kao i svi vijećnici 
i prisutni.  

 
 
AKTUALNI SAT 
 
 
I DEJAN JAIĆ (BM 365 – Stranka rada i solidarnosti) 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Po prvom pitanju rekao je da je ovo ljetno 
vrijeme i dolazi ambrozija te da je veliki problem na brzoj cesti na ulazu u Vrbovec, godinama 
zapuštene površine privatne tvrtke, kao i ostale neuređene površine i neuredna zapuštena 
dvorišta uz glavnu cestu od Lonjice do Gornjeg Tkalca. Rekao je da građani pitaju može li se 
to kako riješiti i naveo kako je prijašnjih godina bilo rečeno kako se tu ne može ništa učiniti. 

Drugo pitanje vijećnika bilo je Centar za poljoprivredu. Rekao je da je to pitanje ostalo 
u sjeni proslave Dana Grada i upitao ima li novosti po pitanju budućeg centra, kompleksa koji 
se treba dobiti od Republike Hrvatske. 
 
 



DENIS KRALJ – gradonačelnik 
Kada je u pitanju ambrozija, gradonačelnik je odgovorio kako gradske službe postupaju 

gdje god su riješeni imovinski odnosi za konkretnu česticu, a ako se ne može doći do vlasnika, 
onda je malo veći problem kome izdati opomenu. Dodao je kad su vlasnički odnosi riješeni pa 
se može utvrditi vlasnik, tada se postupa po prijavi i  izdaje se upozorenje. Gradonačelnik je 
naveo primjer zapuštenog zemljišta u Negovcu preko puta škole, koje je prijavljivano već više 
puta i ne može se utvrditi vlasništvo te kako je teško petljati se u vlasničke odnose i naveo još 
jedan primjer kada je nakon javnih radova čišćenja zapuštenih površina u Dulepskoj, vlasnik 
te parcele rekao dok se sve počistilo, da mu je netko ukrao štagalj. O pitanju Centra za 
poljoprivredu, gradonačelnik je pojasnio da je Grad u kontaktu sa Ministarstvom i čeka se bilo 
kakav odgovor, jer je potpuna dokumentacija predana u MIDIM prije 3 godine pa su odgovorili 
da je dokumentacija zastarjela i da pošaljemo novu, što on smatra da je tužno i smiješno i da 
bi trebalo ažurnije rješavati i reći možemo li to uopće dobiti ili ne. Gradonačelnik je zaključio 
da bi bilo jako dobro da se tamo otvori inkubator za poljoprivrednike i nabave strojevi i 
hladnjače za lakši plasman proizvoda na tržište.  
 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom. 
 
 
II dr. sc. STJEPAN TVORIĆ (nezavisni vijećnik)  

Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje je pitanje s kojim je 
završio i prethodni saziv Vijeća, a to je kakav je status pedijatra u Vrbovcu, je li to pitanje 
napokon riješeno ili se rješava. Drugo pitanje je Poduzetnička zona u Vrbovcu. Vijećnik je 
upitao kakva je situacija sa zonom, ima li kakvih novih investitora i interesa.  
 
DENIS KRALJ – gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio da je na Dan grada sa zamjenikom Župana razgovarao da 
se pokuša riješiti  pitanje pedijatra u Vrbovcu. Naveo je kako je problem što specijalizacija za 
pedijatra traje 5 godina. Dodao je kako je problem što se zatvara i logopedski kabinet „Blaži“ 
te će stoga Grad stimulirati studente medicine i logopedije stipendijom za ta deficitarna 
zanimanja pedijatra i logopeda. U vezi drugog pitanja o zemlji u poduzetničkoj zoni, 
gradonačelnik je naveo kako će se, po donošenju odluke danas na Vijeću pod točkom 10. , 
raspisati javni natječaj za prodaju zemljišta i kako se nada da će se u prvom krugu nešto 
prodati, s obzirom na nekoliko zainteresiranih strana, pa će Vijeće donijeti Odluku o toj 
prodaji.  

 
Vijećnik je djelomično zadovoljan odgovorom.  
Dodao je kako je zadovoljan odgovorom na 2. pitanje, a u vezi 1. pitanja naveo je da se nada 
da je gradonačelnik razgovarao sa zamjenikom župana koji je iz Vrbovca i da će se to što prije 
riješiti te da nikada neće biti zadovoljan ovakvim odgovorom na 1. pitanje dok se god ta 
situacija u Vrbovcu ne riješi. 
 
 
 
 
 
 
 



Točka 2. 
Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2020. godine 

 
Izvješće pod ovom točkom iznio je u ime izrađivača ARHITEKTONSKI ATELIER DESET 

d.o.o., ovlaštena osoba gospodin David Cvetko, koji je ukratko izvijestio o čemu se radi i što 
obuhvaća predmetno Izvješće. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali 
vijećnik Damir Fašaić, koji je iznio nekoliko netočnosti i zastarjelih podataka iz navedenog 
Izvješća te gradonačelnik Denis Kralj, koji je prihvatio zamjerke kao točne i zamolio izrađivača 
da se to ispravi. Gradonačelnik je predložio da se Izvješće izglasa i prihvati jer slično Izvješće 
nije doneseno već nekoliko godina. Predsjednik Vijeća dao je  na glasovanje predmetni 
Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni Prijedlog  
donesen sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“. „Za“ su glasovali: Krunoslav 
Sohora, Stjepan Fotović, dr. sc. Stjepan Tvorić, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko 
Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Mirjana Kunder i  Mateja 
Lovrinović. Suzdržani su bili: Tomislav Grežina, Damir Fašaić i Dejan Jaić. 

 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vrbovca za razdoblje od 

01.01.2017. do 31.12.2020. godine; KLASA: 350-01/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, 
stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca”. 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu 

 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje 
na ovakav 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 14 
(četrnaest) glasova „za“.  

 
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu; KLASA: 400-01/21-01/04, 

URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Glasniku 
Grada Vrbovca“ te čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

Točka 4. 
Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu 

 

Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Gradonačelnik je istaknuo 

kako se prihodovna strana proračuna povećava za 10 milijuna kuna, prihodi od poreza i prireza 

se povećavaju za 3 milijuna kuna, povećava se porez na imovine za 700 tisuća kuna, u skladu 

s realizacijom i priljevima koji se očekuju do kraja godine te kako se pomoć iz drugih proračuna 

povećava za 1,2 milijuna kuna, a to su većinom prihodi od fonda sufinanciranja za izgradnju 

vrtića i kako je raspisan takav natječaj i na njega se Grad prijavio. Također je izvijestio da se za 

1,6 milijuna kuna povećavaju pomoći temeljem prinosa iz EU sredstava. Gradonačelnik se 

osvrnuo i na kazne i upravne mjere za penalizacije zbog radova koji kasne, a to se odnosi na 

nogostup u Naselju Stjepana Radića, zgradu vrtića i na nogostup u Celinama, koji je već trebao 



biti gotov. Gradonačelnik je zaključio da se rashodovna strana proračuna također povećava 

za 10 posto, a najviše se povećavaju rashodi na gradnji ili rekonstrukciji postojeće imovine i 

kako je tu iznos od 4,3 milijuna kuna za novi vrtić u Jugu, koji se u ovoj godini bilježi kao trošak. 

Također je istaknuo da su velika stavka nogostupi, a nova je stavka uređenje kružnog toka kod 

benzinske postaje te uređenje prostorija NK Gaj na igralištu u Gaju. 

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 zaključio raspravu i dao prijedlog na glasovanje. Provedeno je glasovanje i 

predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada 

Vrbovca za 2021. godinu donesen jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova „za“.  

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 400-06/20-

01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-2 stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku 

Grada Vrbovca“ i čine sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

Točka 5. 
Donošenje I. izmjena i dopuna 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. g. 
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. godinu 
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu 

 
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki, s obzirom 

na pripremljene materijale i utvrdio da nema, stoga je otvorio raspravu. Potrebe za raspravom 

nije bilo pa je predsjednik Vijeća predložio da se za predmetni Prijedlog glasuje u paketu, što 

je jednoglasno i prihvaćeno. Provedeno je glasovanje u paketu za prijedlog izmjena i dopuna 

Programa od a) do f) i predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetni prijedlozi doneseni 

jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova „za“.  

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 
2021. godinu; KLASA: 363-05/20-01/11, URBROJ: 238/32-01/01-21-2; 

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 
2021. godinu; KLASA: 361-01/20-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-2; 

I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 
612-01/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-2; 

I. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca 
za 2021. godinu; KLASA: 602-01/20-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-2; 

I. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 
2021. godinu; KLASA: 550-01/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-2; te 

I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 
620-01/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-2;  

stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i čine sastavni 
dio ovog Zapisnika. 



Točka 6. 
Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca  
u 2021. godini 

 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da su Odbor za financije i Odbor za Statut, 
Poslovnik i opće akte dali pozitivno mišljenje na ovakav 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 14 (četrnaest) glasova „za“.  
 

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca  u 2021. godini; KLASA: 
400-01/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi dan od dana objave u 
„Glasniku Grada Vrbovca“ i čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 7. 
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu 

 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
ima te pozvao izvjestiteljicu da izvijesti Vijeće o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. 
godinu. Pročelnica upravnog odjela za financije i gospodarstvo Ljiljana Petanjek obrazložila je    
predmetni prijedlog. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za financije dao 
pozitivno mišljenje na ovakav Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za 
raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. U vrijeme 
glasovanja vijećnik Stjepan Tvorić nakratko je izašao iz Vijećnice te je tada kvorum bio 13 
(trinaest) vijećnika. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu donesen jednoglasno sa 13 
(trinaest) glasova „za“.  

 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu; KLASA: 400-

05/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“ te na 
službenoj Internet stranici Grada Vrbovca i čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 8. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa: 

a) održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. 
godinu 

b) građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu 
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu 
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu 
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu 
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. godinu 
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2020. godini 

 



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 

predložio da se za predmetni Prijedlog glasuje u paketu, što je jednoglasno i prihvaćeno. 

Provedeno je glasovanje u paketu za prijedlog izmjena i dopuna Programa od a) do g) i 

predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetni prijedlozi doneseni jednoglasno sa 14 

(četrnaest) glasova „za“.  

Zaključak (o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. g.) ; KLASA: 363-05/21-01/05, 

URBROJ: 238/32-01/01-21-1; 

Zaključak (o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2020. g.) ; KLASA: 361-01/21-01/02, 

URBROJ: 238/32-01/01-21-1; 

Zaključak (o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi Grada Vrbovca za 2020. g.); KLASA: 612-01/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1; 

Zaključak (o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2020. g.); KLASA: 602-01/21-01/01, 

URBROJ: 238/32-01/01-21-1; 

Zaključak (o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. g.); KLASA: 550-01/21-01/02, URBROJ: 

238/32-01/01-21-1; 

Zaključak (o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 

vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2020. g.); KLASA: 402-03/21-01/01, URBROJ: 

238/32-01/01-21-1; te  

Zaključak (o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu Grada Vrbovca za 2020. godinu); KLASA: 620-01/21-01/01, URBROJ:  238/32-01/01-

21-1,   

stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“ te čine 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

Točka 9. 
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine 

 
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 

nema. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik 
Vijeća zatvorio raspravu i pošto nije bilo nikakvih primjedbi, konstatirao da je Gradsko vijeće 
primilo na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 
2020. godine. 

 
Zaključak kojim se prima na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje 
srpanj – prosinac 2020. godine; KLASA: 021-06/21-01/19, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupa 
na snagu danom donošenja i čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
 



Točka 10. 
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u  

Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Damir Fašaić i 
Stjepan Tvorić te gradonačelnik Denis Kralj. Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća 
zaključio je raspravu i dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i 
predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetna Odluka donesena jednoglasno sa 14 (četrnaest) 
glasova „za“.  

 
Odluka o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik 

Vrbovec“; KLASA: 943-01/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi dan 
od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ te čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 
 

Točka 11. 
Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja 

 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. 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 14 (četrnaest) glasova „za“.  
 

Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja; KLASA: 361-01/21-
01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio ovog 
Zapisnika. 
 

 

Točka 12. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Vrbovec 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. 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 14 (četrnaest) glasova „za“.  
 

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Vrbovec; KLASA: 021-06/21-01/20, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 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 13. 
Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova 

programa u ustanovama predškolskog odgoja i  obrazovanja  
u drugim jedinicama lokalne samouprave 

 
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 

nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da su Odbor za financije i Odbor za Statut, 
Poslovnik i opće akte dali pozitivno mišljenje na ovakav 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 14 (četrnaest) glasova „za“.  
 

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u 

ustanovama predškolskog odgoja i  obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave; 

KLASA: 601-01/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

Točka 14. 
Donošenje Odluke o razrješenju te izboru člana Mandatnog povjerenstva 

 
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 

nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio ovakav 

Prijedlog Odluke, koji je Gradsko vijeće dobilo u materijalima podijeljenim na početku 

sjednice, kojom se razrješuje dužnosti član Damir Tomljenović, a predlaže se da se za člana 

Mandatnog povjerenstva izabere Tomislav Grežina. 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 14 (četrnaest) glasova „za“.  

Odluka o razrješenju te izboru člana Mandatnog povjerenstva; KLASA: 021-06/21-
01/21, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca“ te čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 
Točka 15. 

Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 

nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio ovakav 

Prijedlog Rješenja, koji je Gradsko vijeće dobilo u materijalima podijeljenim na početku 

sjednice, kojim se predlaže da se u Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova imenuju:   

Mirjana Kunder - za predsjednicu, Mateja Lovrinović - za članicu, Zlatko Kamenarić - za člana, 

Dejan Jaić - za člana i Martina Petrak - za članicu. 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 14 (četrnaest) glasova „za“.  

Rješenje o imenovanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova; KLASA: 021-
06/21-01/22, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca“ te čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 16. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca  

za 2020. godinu 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. 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 14 (četrnaest) glasova „za“.  
 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu; 
KLASA: 021-06/21-01/23, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“ te čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
Točka 17. 

Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Statuta Grada Vrbovca 
 

Predmetni prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća 
izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao pozitivno mišljenje na 
ovakav Prijedlog Odluke. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena je rasprava u kojoj 
su sudjelovali vijećnik Damir Fašaić, pročelnica Službe za opće poslove Andreja Tanasković i 
gradonačelnik Denis Kralj. Nakon provedene rasprave o potrebi donošenja novog Statuta 
Grada Vrbovca i pristupanju raspravi za promjenu istog, predsjednik Vijeća zatvorio je 
raspravu i dao na glasovanje predmetni Prijedlog Odluke. Provedeno je glasovanje i 
predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni Prijedlog  donesen sa 12 (dvanaest) glasova „za“ 
i 2 (dva) „protiv“. „Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan Fotović, dr. sc. Stjepan Tvorić, 
Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, 
Luka Lacković, Mirjana Kunder, Mateja Lovrinović i Dejan Jaić. „Protiv“ su bili: Tomislav 
Grežina i Damir Fašaić. 

 
Odluka o pristupanju raspravi o promjeni Statuta Grada Vrbovca; KLASA: 012-03/21-

01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

„Glasniku Grada Vrbovca“.  

 

 

 

 

 



Točka 18. 

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 
 

 
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki, s obzirom 

na pripremljene materijale i utvrdio da nema, stoga je otvorio raspravu. Predsjednik Vijeća 

izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao pozitivno mišljenje na  

prijedloge Planova pod točkom 18. dnevnog reda. Potrebe za raspravom nije bilo pa je 

predsjednik Vijeća zatvorio raspravu i predložio da se za predmetni Prijedlog provede 

glasovanje. Provedeno je glasovanje za prijedlog Plana pod a) te za prijedlog Plana pod b) 

točke 18. i predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetni prijedlozi doneseni jednoglasno sa 

14 (četrnaest) glasova „za“.  

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 

2021. godinu; KLASA: 810-01/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1; i 

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Grad Vrbovec u 2021. godini; KLASA: 810-01/21-01/02, URBROJ: 
238/32-01/01-21-1, čine sastavni dio ovog Zapisnika i objaviti će se u „Glasniku Grada 
Vrbovca“. 
 
 

Točka 19. 
Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje grada Vrbovca 

 
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 

nema. 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 14 (četrnaest) glasova „za“.  
 

Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje grada Vrbovca; KLASA: 
500-01/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, kojim se utvrđuje prijedlog za imenovanje 
mrtvozornika Ane-Marije Kelečić, dr.med. za područje grada Vrbovca, stupa na snagu danom 
donošenja, dostavlja se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na postupak i odlučivanje, 
te čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

Točka 20. 
Prijedlozi i mišljenja 

 
Obzirom da su iscrpljene sve točke dnevnog reda, predsjednik Vijeća zahvalio se svima na 

suradnji i zaključio sjednicu u 19.40 sati. 
Zapisničar 

 

Iva Suknaić 

Predsjednik Vijeća 
 

Krunoslav Sohora 
 


