
Z A P I S N I K 
sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 22. rujna 2021. godine u Velikoj 
vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 18.00 sati 
 
Sjednica Vijeća je javna.  
 
Predsjedavajući: Krunoslav Sohora – predsjednik Vijeća 
 
Zapisničar: Robert Haić 
 
Nazočni vijećnici: Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik Vijeća, dr. sc. Stjepan Tvorić – drugi 

potpredsjednik Vijeća (kasnio, došao u 18.15 sati), Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko 

Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Mirjana Kunder (otišla 

nakon aktualnog sata), Helena Drvenkar, Mateja Lovrinović, Tomislav Grežina i Damir Fašaić  

Nenazočni: Dejan Jaić 

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  
 

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 2. 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. Zatim se pristupilo 
verifikaciji Zapisnika s 1. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća upitao je ima li primjedbi na 
Zapisnik. Pošto primjedbi nije bilo, predsjednik Vijeća konstatirao je da je Zapisnik sa 1. 
sjednice jednoglasno usvojen. Drugi potpredsjednik Vijeća, dr. sc. Stjepan Tvorić, malo je 
kasnio i došao u 18.15 sati, što od tada čini kvorum od 14 (četrnaest) vijećnika. 

Predsjednik Vijeća zatim je istaknuo da su vijećnici dobili Dnevni red u pozivu na 2. 
sjednicu Vijeća i upitao ima li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama.  

Obzirom da prijedloga za izmjenama i dopunama predloženog Dnevnog reda nije bilo, 
predsjednik Vijeća konstatirao je da je Dnevni red usvojen i glasi: 

 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

AKTUALNI SAT 
 

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta 
upisanog u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/9 i 3295/22 te 
kat.čest.br. 3295/23 
       Predlagatelj: Gradonačelnik  
       Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 
 



2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: 
a) „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) 

2.B skupine – DJEČJI VRTIĆ“ 
b) „Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – 

zatvoreno igralište s pratećim prostorima“ 
                    Predlagatelj: Gradonačelnik  

                      Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  
 

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 
razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
 

4. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj - gradonačelnik 

 

5. Donošenje Statuta Grada Vrbovca  
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestiteljica: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca 

 

6. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Vrbovca  

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte 
Izvjestitelj: Stjepan Fotović – predsjednik Odbora 

 

7. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca  

 

8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Vrbovca  

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

 

9. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata  
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 

10. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika  
Predlagatelj: Gradonačelnik  

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

11. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna UPU proizvodno poslovne zone Luka 
– Jug I u Vrbovcu 
             Predlagatelj: Gradonačelnik  

               Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 
 



12. Donošenje: 
           a) Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada 
Vrbovca  
           b) Odluke o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca  

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

 
13. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje Ljetne pozornice na 

kat.čest.br. 1524 k.o. Vrbovec 1  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica UO za financije i gospodarstvo 
 

14. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj - lipanj 2021. 
godine  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 

15. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu tvrtke: 
a)  KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.  
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. 
c) RADIO VRBOVEC d.o.o. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelji: Mato Jelić – KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. - direktor (a) 

       Marko Belošević – GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. - prokurist (b) 
                           Anita Batarelo – RADIO VRBOVEC d.o.o. - direktorica (c) 

 
16. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu ustanove:  

a) Dječji vrtić Vrbovec  
b) Razvojna agencija Grada Vrbovca  
c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec  
d) Narodna knjižnica Vrbovec  
e) Osnovna škola Krunoslava Kutena 
f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelji:  

Kristina Ljubić Nežić – Dječji vrtić Vrbovec - ravnateljica (a)  
Denis Kralj – gradonačelnik – za RAG Vrbovec (b) 

                                     Sanja Prijatelj – POU Vrbovec - ravnateljica (c)  
              Mateja Hrgovan – Narodna knjižnica Vrbovec - opunomoćenica ravnateljice (d)  
              Žarko Popović – Osnovna škola Krunoslava Kutena - ravnatelj (e)  
              Edina Operta – Osnovna škola Marije Jurić Zagorke - ravnateljica (f) 

 
 

17. Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu zajednice:  
a) Turistička zajednica Grada Vrbovca  
b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca  
c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec  



d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec  
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelji: Jasna Benedik – Turistička zajednica Grada Vrbovca - direktorica (a) 
        Slavko Povrlišek – Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca - predsjednik (b)  
        Ivan Kralj – Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec - predsjednik (c)  
        Jelena Mucko – Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec - ravnateljica (d) 

 
 

18. Prijedlozi i mišljenja 

 

D N E V N I   R E D 
 

AKTUALNI SAT 
 

I DAMIR FAŠAIĆ – HDZ 

 Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje se odnosilo na izgradnju 

nogostupa u Savskoj cesti i Naselju Stjepana Radića. Vijećnik je rekao da je ta izgradnja bila u 

planu još za prijašnjeg mandata te da je imao više upita od mještana tih ulica kada će se 

krenuti sa izgradnjom nogostupa i podsjetio gradonačelnika da je na sjednici u 2. mjesecu ove 

godine na pitanje vijećnika Antolkovića o izgradnji nogostupa 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. Vijećnik je stoga još jednom upitao gradonačelnika kakva je situacija sada 

krajem godine po tom pitanju i kada će se krenuti sa tim radovima. Drugo pitanje bilo je 

projekt izgradnje odlagališta građevinskog otpada. Pojasnio je kako je taj projekt bio u planu 

i programu poslovanja Komunalca za 2020. godinu, međutim nije izgrađeno. Vijećnik je 

istaknuo kako je uz potres koji se dogodio također i konstantna potreba za odlaganjem 

građevinskog otada jer se dosta ruši i gradi te da bi Komunalac mogao sakupljati taj materijal, 

reciklirati i koristiti za navoz puteva i drugih stvari pa da bi to vjerojatno bilo isplativo. Vijećnik 

je pitao kakvi su planovi s tim, u kojoj je fazi projekt odlagališta građevinskog otpada, da li se 

to misli graditi i kada. 

DENIS KRALJ – gradonačelnik 

 Gradonačelnik je pozdravio sve prisutne te iskoristio priliku da podsjeti vijećnike i sve 

prisutne na cijepljenje, ako se još netko nije cijepio, zbog sebe i svojih bližnjih te kako bi mogli 

od sljedeće sjednice održavati sjednice i bez maski. U odgovoru na prvo pitanje vijećnika 

Fašaića, gradonačelnik je zahvalio na pitanju, rekao kako je vijećnik potpuno u pravu da radovi 

kasne te se ispričao građanima koji žive u naselju Stjepana Radića i Savskoj cesti. Pojasnio je 

da se očekivalo da će ti radovi davno prije krenuti, ali kako je jednostavno došlo do 

poremećaja na tržištu i teško je naći izvođača i da je Komunalac pronašao podizvođača, 

potpisao ugovor s njim prije desetak dana, a da su rokovi tom podizvođaču počeli teći od 20. 

rujna 2021. i oni tvrde da kad krenu s radovima, da im treba mjesec dana za završetak 1. faze.  



Gradonačelnik je naveo još i da se nada će uskoro vidjeti radnike tamo na licu mjesta 

te kako mu je žao što se to toliko čekalo, da je danas takva situacija da svi izvođači radova 

kasne, na puno gradilišta rade pa ne stignu sve u roku jer ih ima malo pa se tako kasnilo i sa 

radovima na nogostupu u Celinama, na novom vrtiću i ukupno su platili oko 300.000,00 kuna 

penala zbog toga, a od toga je samo u Naselju Stjepana Radića i Savskoj cesti izvođač platio 

oko 150.000,00 kuna penala samo da ode s tog gradilišta. U vezi drugog pitanja gradonačelnik 

se složio s vijećnikom da nam je potrebno to odlagalište građevinskog otpada te kako je više 

puta razgovarao o tome sa direktorom Komunalca i da je to njegova želja. Pojasnio je da je 

jedan od uvjeta za građevinsku dozvolu za to bila izgradnja hidrantske mreže na Beljavinama, 

koja je ove godine izgrađena, uz trošak od oko 450.000,00 kuna i sada se može krenuti dalje 

u projektiranje i realizaciju tog projekta deponija građevinskog otpada na Beljavinama. 

Zaključio je da je vijećnik po tom pitanju u pravu i da se na tome radi. 

 

II TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP 

 Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje se odnosilo na točku sa 

dnevnog reda koja je danas na sjednici. Zanima ga na koji način će se kreirati Program 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Vijećnik je predložio da se što više poljoprivrednog 

zemljišta omogući građanima u zakup, da se spriječe manipulacije sa zemljištem i da se 

ljudima koji se bave s tim treba što više omogućiti za njihov daljnji radi razvoj. Drugo pitanje 

je bilo kada će katastarska izmjera za Lonjicu i taj kraj, zato što se godinama na krivi način 

upisivalo, a ljudi koji tamo žive sami financijski to ne mogu riješiti, platiti geodete i odvjetnike. 

Vijećnik je upitao gradonačelnika kada će i u kojem roku to riješiti ili barem pokrenuti. 

DENIS KRALJ – gradonačelnik 

Gradonačelnik je zahvalio na pitanju te odgovorio da kriterije raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem određuje zakon, kojim je propisano da prednost imaju stočari, 

zatim bivši posjednici, pa mladi poljoprivrednici i mali poljoprivrednici. Na drugo pitanje 

katastarske izmjere gradonačelnik je odgovorio da se to pokrenulo još prije tri godine i neki 

dan je došao mail iz Državne geodetske uprave da pokreću javnu nabavu i da se za to osiguralo 

sredstva u proračunu. Naglasio je da shvaća da je to pitanje jako važno za uređenje vlasničkih 

odnosa, sređene zemljišne knjige i daljnji razvoj i okrupnjavanje zemljišta u našim krajevima i 

da se nada da će što prije krenuti i ta izmjera. 

 

III MATEJA LOVRINOVIĆ – SDP 

 Vijećnica je pozdravila sve prisutne i postavila pitanje o logopedu kojeg više nema u 

Vrbovcu. Pojasnila je da je Grad umjesto dosadašnjih 50,00 kn za preglede osigurao 100,00 kn 

po satu pomoći roditeljima za logopedske usluge, ali roditelji sad moraju voziti djecu u druge 

gradove na preglede i logopedske vježbe. Kako je danas na dnevnom redu i Odluka o 

stipendijama i posebno će se financirati deficitarna zanimanja među kojima i logopedija, 

vijećnica je upitala možemo li onda i kada očekivati logopeda u Vrbovcu. 

 



DENIS KRALJ – gradonačelnik 

 Gradonačelnik je odgovorio da je to također jedno važno pitanje i nova situacija u 

Vrbovcu, obzirom da je u kolovozu logoped otkazao svoje usluge jer je teško bilo naći 

logopede koji će putovati iz Zagreba u Vrbovec, a kako logopeda fali u cijeloj Hrvatskoj i svi 

oni koji žive u Zagrebu, vrlo lako si nađu posao i u Zagrebu. Pojasnio je da bi iz tog razloga 

dobro bilo današnjom odlukom o stipendiranju posebno financirati i deficitarna zanimanja, 

studij logopedije i medicine jer se nada da će ti studenti nakon studija ostati živjeti i raditi u 

Vrbovcu, ako bi im se nudio odmah i taj posao u struci. S druge strane, pojasnio je 

gradonačelnik, upravo zbog toga što roditelji putuju u druge gradove na preglede s djecom, 

povećalo im se sufinanicranje logopeda sa 50,00 na 100,00 kuna , ali dodao je još da se javila 

i logopedica iz Zeline da bi od 1.1. sljedeće godine otvorila i kabinet u Vrbovcu i kako joj se 

sad traži prostor gdje bi bila i kako misli da bi to mogao biti bivši prostor Turističke zajednice 

te se nada da će se početkom godine otvoriti taj logopedski kabinet u Vrbovcu. 

 

IV TOMISLAV GREŽINA – HDZ 

 Vijećnik je pozdravio sve prisutne i postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo je upitao 

gdje je zapelo sa izradom nove Razvojne strategije Grada Vrbovca 2021.-2027. godine. Drugo 

pitanje je bilo kada će kućanstva koja su se priključila na sekundarni vod vode moći 

konzumirati tu vodu, jer očito postoji potreba za samokonzumacijom, a ljudi nemaju nikakav 

odgovor od nikoga.  

DENIS KRALJ – gradonačelnik 

 Po prvom pitanju, gradonačelnik je odgovorio da je Razvojna strategija Grada Vrbovca 

2021.-2027. u ovom trenutku u postupku donošenja i nada se da će biti usvojena do kraja 

godine, a da je stara Strategija produžena do kraja ove godine. Kada su u pitanju šahte i 

vodovod, pojasnio je da su takvi uvjeti prema projektu, koje je teško shvatiti, jer će se voda 

pustiti tek kada se napravi cijeli vod, cijeli novi sustav. Naveo je da je u kontaktu sa 

gospodinom Mastenom, direktorom Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., s 

kojim pokušava dogovoriti da se taj uvjet iz projekta promijeni kako bi se dio kućanstava već 

priključio na vodovod. Smatra da je apsurdno da smo doveli vodu do brojnih kućanstava te 

moramo čekati da se završi cijeli projekt, a već bi se naplatom te vode otplaćivalo i dio u kojem 

financijski sudjeluje i Grad i nešto drugo radilo s tim priljevom i dalje ulagalo. 

Vijećnik nije potpuno zadovoljan s odgovorom oko Razvojne strategije. Zatim je dodatno 

upitao je li dobro razumio da je izrada Strategije već počela i kada će se građani moći uključiti 

u to i vijećnici u izradu i hoće li biti organizirani neki okrugli stolovi, javne tribine ili nešto. 

Gradonačelnik je odgovorio da je nova Razvojna strategija u izradi, nakon sastanka koji je bio 

prije tjedan dana, da su informacije o tome na web stranici Grada te da će se po izradi 

prijedloga otvoriti savjetovanje za javnost, koja će se tada moći uključiti u izradu sa svojim 

prijedlozima. 

 



V STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI 

 Vijećnik je postavio gradonačelniku pitanje oko glasina koje se šire po gradu čim se 

neki novi trgovački lanac počne graditi, a to je da aktualna gradska vlast pogoduje trgovačkim 

lancima pa vijećnika zanima kako to Grad njima pogoduje. Vijećnik je upitao je li to uključeno 

u novu Odluku o komunalnom doprinosu koja je danas na dnevnom redu, kakve su to 

pogodnosti i da li se time pogoduje i drugim proizvodnim oblicima izuzev trgovine. 

DENIS KRALJ – gradonačelnik 

 Gradonačelnik je rekao da ne razumije te glasine, ali da misli da bi trebalo to objasniti 

građanima i kako smatra da je dobro da su u dvije godine otvorena tri trgovačka lanca i da ljudi 

imaju izbor trgovina. Naglasio je da su ti lanci sami došli ovdje, sami izabrali naš grad dok grad 

Sveti Ivan Zelina muku muči s tim što im nitko ne želi doći i izgraditi neki trgovački centar. 

Dodao je da ne vidi kako to Grad pogoduje trgovačkim lancima kada su svi investitori koji 

dolaze u Grad nešto izgraditi i otvoriti do sada plaćali punu cijenu komunalnog doprinosa, bez 

ikakvih pogodnosti, kako po starom tako se planira i po novom Pravilniku. Zaključio je da tako 

postajemo atraktivniji za mlade ljude i mlade obitelji, da dođu iz Zagreba i drugih gradova kod 

nas jer im dajemo i mogućnost izbora za kupovinu. Isto tako smatra da trebamo sa novom 

Odlukom o komunalnom doprinosu, smanjenjem doprinosa za stanogradnju, poticati 

stanogradnju kako nam ljudi ne bi odlazili u Dugo Selo i druge gradove jer tu ne mogu kupiti 

kuću ili stan te tako omogućiti mladim obiteljima da kupe stanove i ostanu u našem gradu. 

 

(Vijećnica Mirjana Kunder otišla je nakon aktualnog sata, što od tada čini kvorum od 

13 (trinaest) vijećnika.) 

 

Točka 1.  

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u 

zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/9 i 3295/22 te kat.čest.br. 3295/23 

 

Predmetni prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća otvorio 
je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje 
predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetna 
Odluka donesena jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova „za“.  

 
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 

4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/9 i 3295/22 te kat.čest.br. 3295/23; KLASA: 943-01/21-
01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku 
Grada Vrbovca“. 
 

 

 

 

 



Točka 2.  

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: 

a) „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) 2.B 

skupine – DJEČJI VRTIĆ“ 

b) „Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno 

igralište s pratećim prostorima“ 

 

Predmetni prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća otvorio 
je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje 
predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetne 
Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za podtočke a) i b) donesene jednoglasno 
sa 13 (trinaest) glasova „za“.  

 
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine javne i 

društvene namjene (predškolska ustanova) 2.B skupine – DJEČJI VRTIĆ“; KLASA: 021-06/21-
01/24, URBROJ: 238/32-01/01-21-1; te Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  
„Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – sportska dvorana – zatvoreno igralište s 
pratećim prostorima“ ; KLASA: 021-06/21-01/25, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupaju na 
snagu danom donošenja i daju se na temelju dokumenta „OPIS PROJEKTA/OPERACIJE“ koji je 
prilog Odluke i čini njen sastavni dio. 
 

 

Točka 3.  

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 

01.01.2021. do 30.06.2021. godine 

 

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 predmetni izvještaj usvojen jednoglasno sa 13 (trinaest) 
glasova „za“.  

 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2021. do 

30.06.2021. godine; KLASA: 400-06/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, objaviti će se u 

službenom glasilu  „Glasniku Grada Vrbovca“, te na službenoj Internet stranici Grada Vrbovca. 

 

Točka 4.  

Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca 

 

Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. 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. 
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Damir Fašaić, Tihomir Antolković i 
gradonačelnik.  



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 13 (trinaest) glasova „za“.  
 

Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca; KLASA: 363-02/21-01/01, 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 5.  

Donošenje Statuta Grada Vrbovca 

 

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 Statut, Poslovnik i opće akte 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 sa 

11 (jedanaest) glasova „za“ i 2 (dva) glasa „protiv“. „Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, 

Stjepan Fotović, dr. sc. Stjepan Tvorić, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, 

Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Helena Drvenkar i Mateja Lovrinović, a 

„protiv“ su bili vijećnici Tomislav Grežina i Damir Fašaić.  

Statut Grada Vrbovca; KLASA: 012-03/21-01/04, 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 6.  

Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu 

 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca 

 

Predmetni prijedlog Odluke obrazložio je predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i 

opće akte, Stjepan Fotović, u ime Odbora koji je ovakav prijedlog Odluke donio na svojoj 

sjednici. 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 izvještaj usvojen jednoglasno sa 13 (trinaest) 

glasova „za“. 

 

Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca; 

KLASA: 021-06/21-01/26, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.  

 

 

 

 



Točka 7.  

Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela  

Grada Vrbovca 

 

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 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 i gradonačelnik. Predsjednik 

Vijeća zaključio je raspravu i dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje 

i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetna Odluka donesena sa 11 (jedanaest) glasova 

„za“ i 2 (dva) „suzdržana“.  „Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan Fotović, dr. sc. Stjepan 

Tvorić, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka 

Rogožar, Luka Lacković, Helena Drvenkar i Mateja Lovrinović. „Suzdržani“ su bili vijećnici 

Tomislav Grežina i Damir Fašaić.  

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca; KLASA: 023-01/21-

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 8.  

Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Vrbovca 

 

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. (Vijećnica Lovrinović nakratko je izašla iz Vijećnice u vrijeme glasovanja 
te je tada kvorum bio 12 (dvanaest) vijećnika.) Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća 
utvrdio je da je predmetna Odluka donesena jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova „za“.  
 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Vrbovca; KLASA: 120-01/21-01/01, 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 9.  

Donošenje Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata 

 

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. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Tihomir Antolković i 
gradonačelnik. 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 13 (trinaest) glasova „za“. 



Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata; KLASA: 604-01/21-01/01, 

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 10. 

 Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika 

 

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 13 (trinaest) glasova „za“. 
 

Odluka o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika; KLASA: 080-01/21-01/02, 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 11.  

Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna UPU proizvodno poslovne zone  

Luka – Jug I u Vrbovcu 

 

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 13 (trinaest) glasova „za“.  
 

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna UPU proizvodno poslovne zone Luka – Jug I u 

Vrbovcu; KLASA:350-01/21-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. 

 

Točka 12.  

Donošenje: 

a) Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca 

b) Odluke o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca 

 

Predmetni prijedlog obrazložio je vijećnik Tihomir Antolković, predsjednik Odbora za 
izbor i imenovanja, koji je utvrdio prijedloge na svojoj sjednici.  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 su predmetne Odluke o 
osnivanju i imenovanju Povjerenstava pod podtočkama a) i b) donesene jednoglasno sa 13 
(trinaest) glasova „za“.  

 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca; KLASA: 021-06/21-
01/27, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, te Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca; KLASA: 
021-06/21-01/28, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupaju na snagu prvog dana od dana objave 
u „Glasniku Grada Vrbovca“. 

 
  

Točka 13.  

Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje Ljetne pozornice na kat.čest.br. 

1524 k.o. Vrbovec 1 

 

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 13 (trinaest) glasova „za“. 

 

Odluka o davanju na upravljanje i korištenje Ljetne pozornice na kat.čest.br. 1524 k.o. 

Vrbovec 1; KLASA:940-01/21-01/02, URBROJ:238/32-01/01-21-1, stupa na snagu osmi dan 

od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. 

 

 

Točka 14.  

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine 

 

 Gradonačelnik Denis Kralj podnio je Vijeću svoje Izvješće o radu za razdoblje siječanj – 

lipanj 2021. godine. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa 

je predsjednik Vijeća konstatirao da je predmetno Izvješće Gradsko vijeće primilo na znanje. 

 

 Zaključak kojim se prima na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za 

razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine; KLASA: 021-06/21-01/29,  URBROJ: 238/32-01/01-21-

1, stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Točka 15.  

Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu tvrtke: 

a) KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. 

b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. 

c) RADIO VRBOVEC d.o.o. 

 



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

su vijećnici sve dobili u materijalima i izvjestitelji za točke 15., 16. i 17. su pozvani zbog 

epidemioloških mjera da dođu malo kasnije, oko 20 sati, a sjednica je već pri kraju pa bi 

trebalo napraviti pauzu od pola sata i pričekati ih do tada. Međutim utvrdio je da nema 

potrebe za pauzom ni izvještavanjem. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za 

raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća konstatirao da su predmetna Izvješća o radu i 

poslovanju za 2020. godinu tvrtki pod a), b) i c) primljena na znanje. 

 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC 

VRBOVEC d.o.o. za 2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/30, URBROJ: 238/32-01/01-21-1; 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju tvrtke GRADSKI OBJEKTI 

VRBOVEC d.o.o. za 2020. god.); KLASA: 021-06/21-01/30, URBROJ: 238/32-01/01-21-2: te 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju tvrtke RADIO  VRBOVEC 

d.o.o. za 2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/30, URBROJ: 238/32-01/01-21-3, objaviti će se 

u „Glasniku Grada Vrbovca“. 

 

Točka 16.  

Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu ustanove: 

a) Dječji vrtić Vrbovec 

b) Razvojna agencija Grada Vrbovca 

c) Pučko otvoreno učilište Vrbovec 

d) Narodna knjižnica Vrbovec 

e) Osnovna škola Krunoslava Kutena 

f) Osnovna škola Marije Jurić Zagorke 

 

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

su vijećnici sve dobili u materijalima i utvrdio je da nema. Predsjednik Vijeća otvorio je 

raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća konstatirao da su predmetna 

Izvješća o radu i poslovanju za 2020. godinu ustanova pod točkom 16., primljena na znanje. 

 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića Vrbovec za 

2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/31, URBROJ:238/32-01/01-21-1; 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju  Razvojne agencije Grada 

Vrbovca za 2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/31, URBROJ:238/32-01/01-21-2; 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju  Pučkog otvorenog učilišta 

Vrbovec za 2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/31, URBROJ:238/32-01/01-21-3; 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju   Narodne knjižnice Vrbovec 

za 2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/31, URBROJ:238/32-01/01-21-4; 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju  Osnovne škole Krunoslava 

Kutena za 2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/31, URBROJ:238/32-01/01-21-5; te 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju  Osnovne škole Marije Jurić 

Zagorke za 2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/31, URBROJ: 238/32-01/01-21-6; objaviti će 

se u „Glasniku Grada Vrbovca“. 

 



Točka 17. 

 Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu zajednice: 

a) Turistička zajednica Grada Vrbovca 

b) Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca 

c) Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec 

d) Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec 

 

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

da nema. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je 

predsjednik Vijeća konstatirao da su predmetna Izvješća o radu i poslovanju za 2020. godinu 

zajednica pod točkom 17., primljena na znanje. 

 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju  Turističke zajednice Grada 

Vrbovca za 2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/32, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju  Vatrogasne zajednice Grada 

Vrbovca  za 2020. g.); KLASA: 021-06/21-01/32, URBROJ: 238/32-01/01-21-2 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu Gradske zajednice športskih udruga 

Vrbovec za 2020. godinu); KLASA: 021-06/21-01/32, URBROJ: 238/32-01/01-21-3 

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Gradskog društva Crvenog 

križa Vrbovec za 2020. godinu);KLASA: 021-06/21-01/32, URBROJ: 238/32-01/01-21-4; 

objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. 

 

Točka 18. 
Prijedlozi i mišljenja 

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

suradnji i zaključio sjednicu u 19.45  sati. 
 

Zapisničar 
 

Robert Haić 

Predsjednik Vijeća 
 

Krunoslav Sohora 
 
 
 
 


