
Z A P I S N I K 
sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 1. prosinca 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: Iva Suknaić 
 
Nazočni vijećnici: Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik Vijeća, dr. sc. Stjepan Tvorić – drugi 

potpredsjednik Vijeća, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Tihomir Antolković, Dubravka 

Rogožar, Luka Lacković, Mirjana Kunder, Helena Drvenkar, Tomislav Grežina, Damir Fašaić i 

Dejan Jaić (kasnio, došao u 18.11 sati), te vijećnici Zlatko Kamenarić i Mateja Lovrinović – 

elektroničkim putem (Google Meet) 

Nenazočni: - 

Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika, 
Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove, Ljiljana Petanjek – pročelnica 
Upravnog odjela za financije, Damir Lončarić – ovlašten za obavljanje poslova pročelnika 
Upravnog odjela za razvoj grada, Valentina Petanjek Špehar – pomoćnica pročelnika za kom. 
redarstvo Upravnog odjela za razvoj grada i mediji  
 

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici nazočno 13 (trinaest) 
vijećnika, od kojih je dvoje vijećnika prisutno elektroničkim putem iz zdravstvenih razloga, te 
da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Zatim se pristupilo verifikaciji 
Zapisnika s 2. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća upitao je ima li primjedbi na Zapisnik. Pošto 
primjedbi nije bilo, predsjednik Vijeća konstatirao je da je Zapisnik sa 2. sjednice jednoglasno 
usvojen.  

Sa par minuta zakašnjenja stigli su i vijećnici dr. sc. Stjepan Tvorić i Dejan Jaić, što od 
tada čini kvorum od ukupno 15 (petnaest) vijećnika.  

Predsjednik Vijeća zatim je istaknuo da su vijećnici dobili Dnevni red u pozivu na 3. 
sjednicu Vijeća i upitao ima li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama. Predsjednik Vijeća 
je sam ukazao na jednu omašku u nazivu točke 12. Dnevnog reda te pojasnio da je točan naziv 
točke: Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada 
Vrbovca, a ne: Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade V. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca, kako stoji u Pozivu na 3. sjednicu. 

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

2. Donošenje:  
a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada 

Vrbovca za 2021. godinu 
b) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 

Vrbovca za 2021. godinu 
c) II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu 
d) II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada 

Vrbovca za 2021. godinu 
e) II. izmjena i dopuna javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca 

za 2021. godinu 
f) I. izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca 

za 2021. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelji: Damir Lončarić – ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  
                                                    odjela za razvoj grada (a i b) 
                     Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove (c – f)  
 

3. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 
godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije 
 

5. Donošenje Programa:  
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu 
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu 
c) utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu 
d) korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2022. godinu 
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu 
f) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu 
g) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu  
h) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu  
i) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelji: Damir Lončarić – ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  
                                                    odjela za razvoj grada (a – b) 



       Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije (c – d) 
                     Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove (e – i)  

 

6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 
i nezavisnih članova u 2022. godini   

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije 
 

7. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca  
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte 
Izvjestitelj: Stjepan Fotović – predsjednik Odbora 

 

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta 
upisanog u zk.ul.br.  4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/25, 3295/21, 3295/20 i 
3295/27 
 Predlagatelj: Gradonačelnik  
       Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 
9. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine upisane u zk.ul.br. 2156, k.o. Vrbovec 1, 

kat.čest.br. 3749    
Predlagatelj: Gradonačelnik  

       Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 
10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 
11. Donošenje Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. 

– 2024. godine 
             Predlagatelj: Gradonačelnik  

              Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik  

 
12. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Grada Vrbovca 
 Predlagatelj: Gradonačelnik  
 Izvjestitelj: Damir Lončarić – ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  
                                                                odjela za razvoj grada 

 
13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Valentina Petanjek Špehar – pomoćnica pročelnika za komunalno  
                                                                        redarstvo Upravnog odjela za razvoj grada 
 

14. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade jedinicama 
lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije 

 
 
 



15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 
Grada Vrbovca  

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove  

 

16. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na 
području grada Vrbovca 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove  

 

17. Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o granicama naselja   
Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove  

 
18. Donošenje Odluke o  izmjenama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu VRBOVEC 

i MARTINSKA VES 
Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove  

19. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Valentina Petanjek Špehar – pomoćnica pročelnika za komunalno  
                                                                        redarstvo Upravnog odjela za razvoj grada  
 

20. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
       Izvjestitelj: Damir Lončarić – ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog  
                                                                odjela za razvoj grada 
 

21. Donošenje Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću 
dijela troškova Dječjeg vrtića Vrbovec 

Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove  

 

22. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada 
Vrbovca za 2022. godinu 

Predlagatelj: Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove  

 
23. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022. - 2025.  

na području grada Vrbovca 
Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove  

 



24. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada 
Vrbovca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove  

25. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području 
grada Vrbovca za 2021. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove  

26. Prijedlozi i mišljenja 
 

D N E V N I   R E D 
 

AKTUALNI SAT 

I MIROSLAV RANILOVIĆ  - HSS 

Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku Denisu Kralju. Upitao je što je sa 

nogostupom u Naselju Stjepana Radića, obzirom da je izgradnja krenula pa stala i tako dalje, 

vijećnika zanima što gradonačelnik može reći oko toga. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio kako je gradnja ponovno krenula prije otprilike mjesec dana. 

Nadalje, pojasnio je da je radove radio podizvođač za Komunalac i kako bi kroz tjedan dana 

Komunalac trebao krenuti u posao sa svojim najjačim snagama. Dodao je i to da u tom dijelu 

grada uskoro počinje i gradnja kanalizacije, kao i u Ulici Ivana Gorana Kovačića, te da se radovi 

pokušavaju koordinirati s gradnjom vodovoda i kanalizacije, ali je to dosta teško. 

Gradonačelnik je dodao kako je ugovor za gradnju kanalizacije potpisan u travnju, a radovi još 

nisu ni počeli te da će se uskladiti da se stave priključci prije nego što krene asfaltiranje na 

nogostupu u Naselju Stjepana Radića, ali da je jako teško to sve uskladiti. Također je naveo da 

se zbog vodovoda kopa i cijeli nogostup u Lonjici i da će na proljeće biti obnovljen, a teško da 

će se u to vrijeme stići napraviti i kanalizacija. Zaključio je da moramo imati dosta strpljenja 

jedni za druge, ali kako nije rješenje ni to da bude sve raskopano i da ljudi čekaju mjesecima 

završetak radova. 

 

II STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI 

Vijećnik je imao jedno pitanje za gradonačelnika. Naveo je kako je danas sedam mjeseci od 

kada je otvoren dječji vrtić i kako je to nakon 47 godina objekt koji puno znači za Grad Vrbovec. 

Dodao je kako se nakon toga krenulo u inicijativu izgradnje dodatnih dječjih vrtića i objekata u 

vlasništvu Grada Vrbovca, koji su se trebali prenamijeniti u dječji vrtić, i to  dom u Luki i 

sportska dvorana u Lonjici. Obzirom da je zbog toga pokrenut jedan projekt prema Mjeri 

7.4.1., vijećnik je upitao kakva je situacija oko tih projekata i hoćemo li ići u realizaciju. 

 



DENIS KRALJ - gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio kako su rezultati za mjeru 7.4.1. objavljeni jučer i da nismo prošli, 

ali smo bili jako blizu. Pojasnio je kako je problem u tome što Vrbovec spada u šestu skupinu 

razvijenosti u Hrvatskoj, a stupnjevanje ide od jedan do osam, gdje su jedan najnerazvijeniji 

krajevi i da smo tu izgubili puno bodova. Dodao je da je za vrtić u Luki od 109 prijava, po 

bodovima Vrbovec bio na 31. mjestu, a prošlo ih je samo 15, jer je mjerom predviđeno jako 

malo sredstava, a za dvoranu u Lonjici smo peti ispod crte i ukupno 28. od 250 prijava, ali je za 

dvoranu u Lonjici ostvaren isti broj bodova kao i zadnjih pet projekata koji su prošli, a ispred 

Vrbovca su male općine koje ranije nisu dobile ništa iz ove mjere i takav je bio kriterij. Obzirom 

da je kroz ovu mjeru trenutno podijeljeno jako malo sredstava, gradonačelnik je dodao da 

možda dođe do dodatne alokacije sredstava i u tom slučaju bi spomenuti projekti mogli proći. 

Gradonačelnik je rekao da se krajem ove godine raspisuje još jedan natječaj za dječje vrtiće i 

da će se Grad prijaviti i na taj natječaj. Zaključio je kako je Grad spreman za EU fondove, ima 

puno spremnih projekata, a pitanje je samo u kojoj mjeri će nas u tome pratiti država i 

Europska unija. 

 

III DAMIR FAŠAIĆ – HDZ 

Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo se odnosi na poskupljenje plina, što je  

mnoge građane iznenadilo i to poskupljenje za oko 30 posto. Vijećnik je pojasnio kako su 

građani koji su opskrbu plinom ugovorili s tvrtkom Plin Vrbovec d.o.o., koja je u vlasništvu 

Komunalca, vidjeli da su im računi porasli, iako o tome nije bilo govora, odnosno rečeno im je 

da se cijena neće razlikovati od one koju ima drugi opskrbljivač na našem području, a to je 

Gradska plinara Zagreb. Dodao je kako oni nisu dizali cijenu i garantirano je da se njihova cijena 

neće dizati do 1. travnja 2022. Također je dodao kako smatra da će građani Vrbovca i okolice 

nakon ovoga sigurno raskinuti ugovor s Plinom Vrbovec i vijećnika zanima hoće li to dovesti 

do gubitaka u poslovanju Plina Vrbovec i što se planira da se spriječe mogući gubici. Drugo 

pitanje vezano je uz nogostup u Zagrebačkoj ulici, koji je u jako lošem stanju i ovo Vijeće je 

izglasalo da će se u 2021. godini ići u rekonstrukciju nogostupa pa tako i onog u Zagrebačkoj 

ulici. Međutim, zaključio je da se to nije učinilo i  da je nogostup sada pun lokvi, a njime prolazi 

velik broj pješaka i biciklista. Vijećnik je upitao zašto nije saniran taj nogostup i hoće li biti 

saniran do kraja godine. 

 

DENIS KRALJ - gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio da nažalost živimo u vremenima kada sve poskupljuje i poskupio 

je i plin i to iz raznih razloga. Dodao je da je Grad od Plina tražio da potrošače pravovremeno 

obavijesti o bilo kakvom poskupljenju pa su obavijesti poslane uz račune za 9. i 10. mjesec, a 

građane se informiralo o poskupljenju i putem Radio Vrbovca. Također je naveo da Gradska 

plinara Zagreb d.o.o., koja je opskrbljivač na našem području, prema odluci HERA-e ne smije 

mijenjati cijenu do 1.4.2022. te kako oni zbog toga gomilaju ogromne gubitke, a naš 

opskrbljivač je na tržištu i plin prodaje po onoj cijeni po kojoj ga kupi, uz maržu od 3 ili 4 posto. 

Naglasio je da je važno je da građani znaju da u bilo kojem trenutku mogu, bez ikakve naknade, 



prijeći u Gradsku plinaru Zagreb, koja je trenutno jeftiniji opskrbljivač i tako bi trebalo biti do 

1. travnja, a kako će biti dalje, to se još ne zna. Dodao je kako Plin Vrbovec svoje poslovanje 

dijeli na distribuciju i opskrbu i tako prihode ima od oba segmenta, što znači da plin koji našim 

građanima prodaje Gradska plinara Zagreb prolazi cijevima koje su u vlasništvu Plina Vrbovec 

i Komunalca, a neke su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Zaključio je da im je trenutno 

poslovanje stabilno, a hoće li tako ostati, to ćemo vidjeti, ali da se razmišlja o najboljem 

rješenju za Plin Vrbovec d.o.o.. U vezi drugog pitanja o nogostupu u Zagrebačkoj ulici, 

gradonačelnik je rekao da je vijećnik u pravu, da je nogostup pun rupa i lokvi te žudi za 

obnovom. Dodao je da je dio obnovljen kada se gradio Eurospin i tada je HEP raskopao dio, a 

Grad nije dao da se to opet krpa, nego je stavljen novi nogostup od zavoja do Lidla i kako će 

se raditi tako i dalje koliko to budu dozvoljavale financije. Zaključio je da je nogostup u lošem 

stanju, ali smatra da su sada važnija naselja koja uopće nemaju nogostup i nesigurna su za 

pješake. Zaključio je da sredstva treba usmjeravati u područja koja nemaju nogostupe, a onda 

popravljati nogostupe koji su dotrajali. 

 

IV STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik 

Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje bilo je u vezi Ulice Ivana Gorana 

Kovačića, u kojoj na jednom dijelu nema ulične rasvjete, a grade se drugi željeznički kolosijek i 

željeznička stanica i sve se više ljudi tamo kreće i djelomično je otvorena i željeznička stanica. 

Vijećnik je upitao što se rješava po tom pitanju i da li se postavlja ulična rasvjeta. Po drugom 

pitanju vijećnik je rekao da su mu sugrađani skrenuli pažnju na još jedan problem, kada se 

renovirala Ulica poginulih branitelja, u kojoj su sada počeli radovi novog centra Crvenog križa, 

a prije toga je bila neka sanacija. Vijećniku nije jasno zašto se ulica odmah nakon obnove 

morala sanirati te je upitao čija je to bila greška. 

 

DENIS KRALJ - gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio kako će u sklopu projekta adaptacije kolodvora biti postavljeno 

deset novih rasvjetnih mjesta u Ulici Ivana Gorana Kovačića te da se već betoniraju podnožja. 

U vezi drugog pitanja, rekao je da mu je drago da je postavio pitanje za Ulicu poginulih 

branitelja. Pojasnio je da se radilo o tome da su izvođači radova napravili nešto što nije bilo 

izvedeno na odgovarajući način i nadzorni inženjer im je naredio da uklone nedostatke koje su 

napravili na toj ulici, te kako je to bilo samo ispravljanje nedostataka. Dodao je kako postoji još 

jedan veliki nedostatak koji nije ispravljen, kod sjevernog ulaza na tržnicu, gdje postoji razmak 

između dva sloja na cesti pa ŽUC mora i to ispraviti. Zaključio je da će se tamo sada opet kopati, 

ali Grad od izvođača traži da se radovi naprave kako treba. 

 

V MARTINA PETRAK – SDP 

Vijećnica je upitala gradonačelnika hoće li Grad Vrbovec uvesti transparentnost proračuna, da 

možemo imati uvid u isplate iz proračuna i kako bismo pratili trendove ostalih gradova. 



DENIS KRALJ - gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio kako se uvodi transparentnost te da je Grad već naručio aplikaciju 

koja će uskoro biti primijenjena u računovodstvu. Pojasnio je da će od siječnja 2022. godine 

svi građani koji dođu na stranicu Grada moći vidjeti sva plaćanja koja se vrše po računima, 

ugovorima i narudžbenicama. Međutim, naglasio je da se neće vidjeti isplate u socijali, jer 

smatra da nije potrebno da svi vide tko dobiva pomoć od Grada i da će se tu ljude ipak zaštititi, 

a sve drugo će biti vidljivo. 

 

VI TOMISLAV GREŽINA – HDZ 

Vijećnik je rekao da je nedavno bila komemoracija povodom smrti Marije Jurić Zagorke i kako 

svi znamo da je rođena u Negovcu, a u Negovcu nalazi se i područna škola, u sklopu koje je 

bilo dječje igralište, ali se potpuno maknulo. Upitao je što se poduzima po pitanju izgradnje 

dječjeg igrališta u selu Negovec. Drugo pitanje vijećnika je da li se išta poduzima po pitanju 

realizacije spojne ceste Poljana – Poljanski Lug. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik 

Gradonačelnik je za prvo pitanje rekao kako je dječje igralište u Negovcu bilo tema već nekoliko 

puta na Gradskom vijeću te da je nezadovoljan što igralište nije uređeno ove godine, jer su mu 

tako obećali iz Osnovne škole Marije Jurić Zagorke. Naglasio je kako je to njihovo igralište, škola 

je maknula stare igračke i obećala da će ove godine staviti nove, ali ravnateljica je rekla da će 

sljedeće godine igralište biti sigurno uređeno. U vezi drugog pitanja o spojnoj cesti Poljana – 

Poljanski Lug, gradonačelnik je rekao da je to njegova velika želja te dodao kako je njegov tim 

puno puta obilazio tu cestu i prije tri godine je održan sastanak s ravnateljem ŽUC-a, kada je 

asfaltirana cijela Poljana, kada je Županija asfaltirala cijelu glavnu ulicu u Poljani, a Grad 

sporednu. Zaključio je da tada nažalost nije prošla ideja da se spoje Poljana i Poljanski Lug, a 

to je županijska cesta i nada se da će se to ipak uspjeti realizirati. 

 

VII TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP 

Vijećnik je postavio gradonačelniku pitanje o radovima na području Lonjice, gdje trenutno 

traju veliki radovi na izgradnji vodovodne mreže, prekopani su nogostupi i prijelazi pa ga 

zanima da li će se nogostup asfaltirati u punom profilu kako je trebalo i nekada biti ili će se 

vratiti u prvobitno stanje, za koje smatra da nije zadovoljavajuće. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio da se nogostup u Lonjici sastoji se od travnatog i asfaltnog dijela i 

ispalo je tako da se vodovod gradi baš po asfaltiranom dijelu, tako da je nogostup u potpunosti 

uništen. Dodao je kako je na sastanku s Mjesnim odborom Lonjica i brojnim građanima koji su 

ga kontaktirali dogovoreno da uz sanaciju nogostupa, zajedničkim snagama Grad i izvođači 

radova, nogostup asfaltiraju u punom profilu. 

 



Predsjednik Vijeća zaključio je Aktualni sat u 18.35 sati i nastavio sjednicu sa točkom 1. 

Dnevnog reda. 

Točka 1. 

Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu 
 

Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća 

izvijestio je Vijeće da je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje na ovakav Prijedlog. 

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 predmetni 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu donesen sa 13 

(trinaest) 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, Mateja Lovrinović, Mirjana 

Kunder i Dejan Jaić, a „protiv“ su bili vijećnici Tomislav Grežina i Damir Fašaić.  

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu ; KLASA: 400-06/20-
01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-3; stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku 
Grada Vrbovca“ i sastavni su dio ovog zapisnika. 
 

Točka 2. 

        Donošenje: 
a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 

2021. godinu 
b) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca 

za 2021. godinu 
c) II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu 
d) II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca 

za 2021. godinu 
e) II. izmjena i dopuna javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 

2021. godinu 
f) I. izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 

2021. godinu 
 

Predmetni Prijedlog izmjena i dopuna Programa pod ovom točkom obrazložili su 

izvjestitelji Damir Lončarić – ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za 

razvoj grada (a i b) te Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove (c – f). 

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

dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednika 

Vijeća da se za ovu točku glasuje u paketu za sve podtočke a) – f) te se pristupilo takvom 

glasovanju. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni Prijedlog 

izmjena i dopuna Programa Grada Vrbovca za 2021. godinu za podtočke a) – f)  donesen sa 13 

(trinaest) glasova „za“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa. „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, Mateja Lovrinović, Mirjana 

Kunder i Dejan Jaić, a „suzdržani“ su bili vijećnici Tomislav Grežina i Damir Fašaić.  



II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 
2021. godinu; KLASA: 361-01/20-01/03, URBROJ:238/32-01/01-21-3; 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca 
za 2021. godinu; KLASA: 363-05/20-01/11, URBROJ: 238/32-01/01-21-3; 

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA:
 612-01/20-01/02, URBROJ:238/32-01/01-21-3; 

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada 
Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 602-01/20-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-3; 

II. izmjene i dopune javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 
2021. godinu; KLASA: 550-01/20-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-3;  i 

I. izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 
2021. godinu; KLASA: 810-01/20-01/12, URBROJ: 238/32-01/01-21-2; stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni su dio ovog zapisnika. 
 
 

Točka 3. 

Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu i  
projekcija za 2023. i 2024. godinu 

 

Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća 

izvijestio je Vijeće da je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje na ovakav izmijenjeni 

Prijedlog gradonačelnika, sa zadnjim izmjenama koje je gradonačelnik uputio Vijeću dan prije 

sjednice. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali 

vijećnik Damir Fašaić, gradonačelnik i vijećnik Miroslav Ranilović. U raspravi je vijećnik Damir 

Fašaić predstavio pet Amandmana, koje su vijećnici HDZ-a Damir Fašaić i Tomislav Grežina 

uputili Gradskom vijeću dan prije sjednice. Nakon toga gradonačelnik se izjasnio da se slaže s 

tim prijedlozima, ali da ne prihvaća te amandmane zbog izvora financiranja koji su za sada 

neostvarivi u ovom proračunu. Predsjednik Vijeća zaključio je raspravu. Provedeno je 

glasovanje za svaki amandman posebno i utvrđeno je da nijedan amandman nije prošao sa 

samo 4 glasa „za“ (vijećnici: Fašaić, Grežina, Jaić i Tvorić - amandmani I., IV. i V.) te sa samo 3 

glasa „za“ (vijećnici: Fašaić, Grežina i Jaić - amandmani II. i III.). Nakon toga predsjednik Vijeća 

dao je na glasovanje predmetni Prijedlog Proračuna kako ga je utvrdio gradonačelnik. 

Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni Prijedlog Proračuna 

Grada Vrbovca za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu donesen sa 13 (trinaest) 

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, Mateja Lovrinović, Mirjana Kunder i Dejan 

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

Proračun Grada Vrbovca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu; KLASA: 
400-06/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1; stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u „Glasniku Grada Vrbovca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine i sastavni je dio ovog 
zapisnika. 
 
 
 
 



Točka 4. 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu 
 

Predmetni Prijedlog obrazložila je Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za 
financije. Pročelnica je ispravila samo jednu omašku u prijedlogu Odluke i molila da se to 
ispravi te da u članku 30. stavak 3. Odluke treba glasiti: „Odluku o kratkoročnom zaduživanju 
iz stavka 2. ovog članka donosi Gradonačelnik.“, a ne kako piše „iz stavka 1.“ . 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. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio 
je da je predmetna Odluka donesena jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.  
 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu; KLASA: 400-06/21-
01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1; stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku 
Grada Vrbovca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
 

Točka 5. 

          Donošenje Programa: 
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu 
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu 
c) utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu 
d) korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.  
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu 
f) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu 
g) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu 
h) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu 
i) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. 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. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa 
je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Jednoglasno je prihvaćen 
prijedlog predsjednika Vijeća da se za ovu točku glasuje u paketu za sve podtočke a) – i) te se 
pristupilo takvom glasovanju.  

Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni prijedlog 
Programa za 2022. godinu za podtočke a) – i)  donesen sa 13 (trinaest) glasova „za“ i 2 (dva) 
„suzdržana“ glasa. „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, Mateja Lovrinović, Mirjana Kunder i Dejan Jaić, a „suzdržani“ 
su bili vijećnici Tomislav Grežina i Damir Fašaić.  
 

Program građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu; KLASA: 
361-01/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, 

Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu; 
KLASA: 363-05/21-01/08, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, 

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu; KLASA: 400-
01/21-01/06, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, 



Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2022. godinu; KLASA: 400-01/21-01/07, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, 

Program javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu; KLASA: 612-01/21-
01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. 
godinu; KLASA: 602-01/21-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu; 
KLASA: 550-01/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, 

Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu; KLASA: 620-01/21-
01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, te 

Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. 
godinu; KLASA: 810-01/21-01/07, URBROJ: 238/32-01/01-21-1; stupaju na snagu osmog dana 
od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a primjenjuju se od 1. siječnja 2022. godine i 
sastavni su dio ovog zapisnika. 
 
 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka i nezavisnih članova u 2022. 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. 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 15 (petnaest) glasova „za“.  

 
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih članova u 2022. godini; KLASA: 400-01/21-01/05, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, 
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog 
zapisnika. 

 
 

Točka 7. 

Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca 
 

Prijedlog Poslovnika obrazložio je predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte, 

Stjepan Fotović, u ime Odbora koji je ovakav prijedlog utvrdio. Predsjednik Vijeća otvorio je 

raspravu. U raspravi se javio vijećnik Tvorić i rekao da će biti suzdržan. Predsjednik Vijeća 

zatvorio je raspravu i dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i 

predsjednik Vijeća utvrdio je da je Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovca donesen sa 12 

(dvanaest) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa. „Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan 

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

Rogožar, Luka Lacković, Helena Drvenkar, Mateja Lovrinović, Mirjana Kunder i Dejan Jaić, a 

„suzdržani“ su bili vijećnici Tomislav Grežina, Damir Fašaić i dr. sc. Stjepan Tvorić. 



Poslovnik Gradskog vijeća Grada Vrbovca; KLASA: 021-06/21-01/33, URBROJ: 
238/32-01/01-21-1, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ 
i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta 
upisanog u zk.ul.br.  4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/25, 3295/21,  

3295/20 i 3295/27 

 
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 sa 14 (četrnaest) glasova „za“ (vijećnica Dubravka Rogožar izašla je prije 
glasovanja nakratko iz vijećnice i vratila se nakon glasovanja). 

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

4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/25, 3295/21, 3295/20 i 3295/27; KLASA: 943-01/21-
01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku 
Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o kupnji nekretnine upisane u zk.ul.br. 2156, k.o. Vrbovec 1, 
kat.čest.br. 3749 

 

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 sa 12 (dvanaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim. „Za“ su glasovali: 

Krunoslav Sohora, Stjepan Fotović, dr. sc. Stjepan Tvorić, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, 

Zlatko Kamenarić, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Helena Drvenkar, Mateja Lovrinović, 

Mirjana Kunder i Dejan Jaić, a „suzdržan“ je bio vijećnik Tomislav Grežina, (vijećnici Fašaić i 

Antolković izašli su prije glasovanja nakratko iz vijećnice i vratili se nakon glasovanja).  

 
Odluka o kupnji nekretnine upisane u zk.ul.br. 2156, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3749;  

KLASA: 940-01/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupa na snagu danom donošenja i 
sastavni je dio ovog zapisnika.  

    
 
 
 

       Točka 10. 
Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca 

Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. 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. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio 



je da je predmetna Odluka donesena 12 (dvanaest) glasova „za“, 1 (jednim) „protiv“ i 1 

(jednim) „suzdržanim. Tijekom glasovanja u vijećnici nije bio vijećnik Tvorić (kvorum 14). „Za“ 

su glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan Fotović, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko 

Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Helena Drvenkar, Mateja 

Lovrinović, Mirjana Kunder i Dejan Jaić, „protiv“ je bio vijećnik Damir Fašaić, a „suzdržan“ je 

bio vijećnik Tomislav Grežina. 

Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca; KLASA: 403-01/21-01/01, 

URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada 

Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Točka 11. 

Donošenje Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu  
za razdoblje 2022. – 2024. godine 

 
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. 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 Program potpora pod točkom 11. donesen 
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. 

 
Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. 

godine; KLASA: 404-01/21-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1; stupa na snagu osmi dan od 
dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine i sastavni 
je dio ovog zapisnika. 

 
Točka 12. 

Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
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 predmetna Odluka donesena sa 14 (četrnaest) glasova „za“ (vijećnica Martina 
Petrak izašla je nakratko iz vijećnice). 

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca; 
KLASA: 350-01/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

Točka 13. 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 
 
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 
14 (četrnaest) glasova „za“ (vijećnica Martina Petrak izašla je nakratko iz vijećnice). 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu; KLASA: 363-01/21-01/01, 
URBROJ: 238/32-01/01-21-1, stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada 
Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

Točka 14. 

Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade jedinicama lokalne 
samouprave zbog korištenja odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu 

 
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 
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. 

 
Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade jedinicama lokalne 

samouprave zbog korištenja odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu; KLASA: 363-05/21-
01/06, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku 
Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
 

Točka 15. 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  
upravnih tijela Grada Vrbovca 

 

Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće 
poslove. 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: vijećnici Damir Fašaić i Dejan Jaić, pročelnica 
Andreja Tanasković, gradonačelnik Denis Kralj i zamjenik gradonačelnika Marko Belošević. 
Predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na glasovanje predmetni Prijedlog.  

 
Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni prijedlog 

donesen sa 12 (dvanaest) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa. „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, Mateja 
Lovrinović i Mirjana Kunder, a „suzdržani“ su bili vijećnici Tomislav Grežina, Damir Fašaić i 
Dejan Jaić. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada 
Vrbovca; KLASA: 023-01/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-2, stupa na snagu osmi dan od 
dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
 
 
 



Točka 16. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim 
vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje  

na području 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 
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. 

 
Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim 

vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada 
Vrbovca; KLASA: 601-01/21-01/02, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi dan od 
dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

 

Točka 17. 

Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o granicama naselja 
 
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 imenovanja naselja, ulica i trgova 
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 15 (petnaest) glasova „za“. 

 
Odluka o II. izmjenama Odluke o granicama naselja; KLASA: 015-07/21-01/01, 

URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada 
Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
 

Točka 18. 

Donošenje Odluke o  izmjenama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu  
VRBOVEC i MARTINSKA VES 

 

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 imenovanja naselja, ulica i trgova 
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 15 (petnaest) glasova „za“. 

Odluka o  izmjenama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu VRBOVEC i 
MARTINSKA VES; KLASA: 015-08/21-01/01, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi 
dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
 



Točka 19. 

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

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 
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. 

 
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama; KLASA: 363-05/21-01/07, 
URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada 
Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
 

Točka 20. 

Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
 

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 15 (petnaest) glasova „za“. 

 
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi; 

KLASA: 943-01/21-01/04, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
 

 

Točka 21. 

Donošenje Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela 
troškova Dječjeg vrtića Vrbovec 

 

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 
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. 

 
Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova 

Dječjeg vrtića Vrbovec; KLASA: 601-01/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na snagu 
osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
 
 



Točka 22. 

Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje  
grada Vrbovca za 2022. godinu 

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

nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda utvrdilo Prijedlog, a Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte 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. Provedeno je glasovanje i 
predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni prijedlog Odluke i Plan djelovanja iz točke 22. 
donesen jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. 

 
Odluka (donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada 

Vrbovca za 2022. godinu); KLASA: 810-01/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-2, stupa na 
snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2022. godinu; 
KLASA: 810-01/21-01/03, URBROJ: 238/32-01/01-21-1, sastavni je dio ove Odluke i objaviti 
će se na web stranici Grada Vrbovca, www.vrbovec.hr.  
 

 
Točka 23. 

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022. - 2025. 
na području grada Vrbovca 

 

Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće 
poslove. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte 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. Provedeno 
je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je prijedlog Smjernica pod točkom 23. donesen 
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. 

 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022. - 2025. na području 

grada Vrbovca; KLASA: 810-01/21-01/04, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 objaviti će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni su dio ovog zapisnika. 
 
 

Točka 24. 

Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 
2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 
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.  

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 prijedlog pod točkom 24. donesen jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“. 

 

http://www.vrbovec.hr/


Zaključak (donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada 
Vrbovca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje); KLASA:810-
01/21-01/05, URBROJ: 238/32-01/01-21-2 stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca”. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada 
Vrbovca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; KLASA:810-01/21-
01/05, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 sastavni je dio ovog Zaključka i zajedno čine sastavni dio 
ovog zapisnika. 

 

Točka 25. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite  
na području grada Vrbovca za 2021. 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 predmetna prijedlog pod točkom 25. donesen jednoglasno sa 15 (petnaest) 
glasova „za“. 

 
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada 

Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 810-01/21-01/06, URBROJ: 238/32-01/01-21-1 stupa na 
snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca”. Analiza stanja sustava 
civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 810-01/21-01/06, 
URBROJ: 238/32-01/01-21-2  sastavni je dio Zaključka o usvajanju i objaviti će se na web 
stranici Grada Vrbovca, www.vrbovec.hr.  

 
 

Točka 26. 
Prijedlozi i mišljenja 

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

suradnji i zaključio sjednicu u 20.35 sati. 
 
 

Zapisničar 
 

Iva Suknaić 

Predsjednik Vijeća 
 

Krunoslav Sohora 
 

 

http://www.vrbovec.hr/

