
 

Z A P I S N I K 
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 26. siječnja 2022. godine elektroničkim 
putem (Google meet) zbog nepovoljne COVID-19 situacije, s početkom u 18.00 sati 
 
Sjednica Vijeća je javna.  
 
Predsjedavajući: Krunoslav Sohora – predsjednik Vijeća 
 
Zapisničar: Valentina Kristić 
 
Nazočni vijećnici: Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik Vijeća, dr. sc. Stjepan Tvorić – drugi 

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

Kamenarić, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Mirjana Kunder, Helena Drvenkar, Mateja 

Lovrinović, Tomislav Grežina, Damir Fašaić i Dejan Jaić (kasnio, uključio se tijekom aktualnog 

sata) 

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 i mediji  
 

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici nazočno 14 (četrnaest) 
vijećnika te da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Predsjednik je 
podsjetio da smo iznimno prisutni elektroničkim putem iz zdravstvenih razloga, zbog više 
COVID pozitivnih sudionika, kako je pojašnjeno u obavijesti uz Poziv na sjednicu. Predsjednik 
je pojasnio nekoliko tehničkih pravila sudjelovanja u radu Gradskog vijeća elektroničkim 
putem. Zatim se pristupilo verifikaciji Zapisnika s 3. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća upitao 
je ima li primjedbi na Zapisnik. Pošto primjedbi nije bilo, predsjednik Vijeća konstatirao je da 
je Zapisnik sa 3. sjednice jednoglasno usvojen.  

Predsjednik Vijeća zatim je istaknuo da su vijećnici dobili Dnevni red u pozivu na 4. 
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 donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada  
Vrbovca 

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

odjela za razvoj grada 
 



 

2. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
proizvodno poslovne zone Luka-Jug I 

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

odjela za razvoj grada 
 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „DJEČJE IGRALIŠTE – 
PUMPTRACK POLIGON U VRBOVCU“ 

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika  
 

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

Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Denis Kralj - gradonačelnik 

 
5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul.br.  

4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/11 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 

 
6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  

na području grada Vrbovca 
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Mato Jelić – KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. - direktor 
 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina 
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 

 
8. Donošenje Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne  

cijene zemljišta u poduzetničkim zonama 
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 

 

9. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga  kandidata /  
kandidatkinja za izbor članova / članica i zamjenika / zamjenica Savjeta mladih Grada  
Vrbovca  

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

 
10. Prijedlozi i mišljenja 
 

                  
 



 

          D N E V N I   R E D  
 
AKTUALNI SAT 
 
I TOMISLAV GREŽINA – HDZ 

Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Prvo je upitao može li Grad rasteretiti 
roditelje plaćanja dodatnih higijenskih potrepština u vrtiću, pošto se cijene svega dižu, a dobio 
je već više takvih upita od roditelja. Drugo pitanje bilo je u vezi zbrinjavanja otpada plastike. 
Pošto znamo da Komunalac plaća 200.000,00 kuna godišnje za zbrinjavanje tog otpada, kako 
je rekao direktor Komunalca, a to je oko milijun kuna u pet godina, a znamo i da postoji plastika 
koja bi se mogla nakon sortiranja i prodati, vijećnika zanima da li Grad Vrbovec i Komunalac 
Vrbovec planiraju izgraditi sortirnicu odvojenog prikupljenog materijala, odnosno otpada, pa 
da se na toj plastici nešto i uprihodi, a ne samo da se stvara gubitak.  

DENIS KRALJ - gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio na prvo pitanje, a za drugo pitanje je zamolio direktora 
Matu Jelića za odgovor. Gradonačelnik je rekao da se puno stvari uvelo jer se želi pružiti 
građanima što bolju uslugu, no da sve ima svoja ograničenja po pitanju troškova i gradskog 
proračuna. Naglasio je da su od 2017. godine plaće zaposlenih porasle te da su bile 3,7 milijuna 
kuna, a danas su sa novim skupinama i novim vrtićem plaće zbog novih zapošljavanja otišle na 
8,4 milijuna kuna, a tu treba dodati i najam prostora i privatne vrtiće. Zaključio je kako je 
ukupan trošak Grada za predškolski odgoj oko 10 milijuna kuna, što je oko trećine izvornog 
proračuna. Dodao je da sa novcima treba odgovorno, da se puno izdvaja za predškolski odgoj, 
zatim za potpore za novorođenčad, radne bilježnice za osnovnu školu, stipendije, prijevoz, 
logopeda i radne terapije za djecu i da sve to puno košta i negdje treba podvući liniju, a 
trenutno nema sredstava za dodatne higijenske potrepštine u vrtiću. 

 
 
Sa par minuta zakašnjenja, tijekom aktualnog sata uključio se vijećnik Dejan Jaić. 

Predsjednik Vijeća konstatirao je da je kvorum 15 (petnaest) od ukupno 15 (petnaest) vijećnika.  
 

 
MATO JELIĆ – KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. – direktor 

Direktor Mato Jelić odgovorio je na drugo pitanje vijećnika. Pojasnio je da je plastika 
veliki problem, u zadnjih par godina, još od 2017. godine kada je Kina obustavila uvoz plastike. 
Dodao je da nije isplativo raditi sortirnicu po nekim izračunima, na EU natječaj za sortirnicu se 
nije javio nitko jer nije bilo ekonomske isplativosti i zaključio je kako trenutno nema bolje ideje 
kad bi sami išli raditi sortirnicu, kako pokriti te troškove strojeva sortirnice i ljudi, a teško da bi 
je netko htio i plaćati jer postoje na tržištu ogromne količine plastike besplatno i otvoren je za 
razgovor ako netko ima bolju ideju što sa tom plastikom.  

 
II DAMIR FAŠAIĆ – HDZ 

Vijećnik je imao dva pitanja. Prvo pitanje je bilo u vezi poslovanja Komunalca Vrbovec 
d.o.o., obzirom da je 2020. godinu završio sa gubitkom od oko 300.000,00 kn, a poslovna 
godina 2021. je završila i direktor Komunalca je izjavio da je situacija dosta teška. Vijećnik je 
upitao je li u 2021. Komunalac poslovao sa dobiti ili gubitkom. 



 

Drugo pitanje je u vezi nove cijene zbrinjavanja otpada. Ako znamo da je fiksna 
naknada bila 44 kune, a dizat će se na 55 kuna, vijećnika zanima kolika će biti cijena odvoza po 
kanti, ako je taj fiksni dio usluge, ali ne znamo varijabilni dio, kolika će biti cijena za pražnjenje 
kanti koja je do sada bila 4,56 kuna po kanti, po broju sakupljanju u mjesecu. 
 
MATO JELIĆ – KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. – direktor 

Direktor Mato Jelić odgovorio je na oba pitanja vijećnika. Rekao je da nema brige, da 
je Komunalac stabilna firma, poprilično likvidna, ali da ima briga sa  situacijom na tržištu, sa 
zbrinjavanjem otpada i sa poskupljenjem energenata. Smatra da treba na vrijeme reagirati i 
uskladiti se sa tim, jer ćemo u budućnosti gomilati brige. Pojasnio je da je 2020. poslovanje 
bilo oko 300.000,00 kuna gubitka zbog zatvorene tržnice, zbog situacije sa COVID-19, a to je 
pokriveno sa rezervama tako da je ukupna dobit bila oko 194.000,00 kuna, te da će slično biti 
i za 2021. godinu, 200-300.000,00 kuna minusa, koji će se pokriti sa rezervama i biti će nešto 
iznad nule. Naglasio je da firma uredno podmiruje sva dugovanja i sve obaveze, uredno plaća 
radnike, zaposleno je novih 35 mladih ljudi, kupljeno opreme za 5 milijun kuna, vraćeno 4 
milijuna kuna dugova iz prijašnjih godina i da je likvidna i stabilna firma. Što se tiče nove cijene 
zbrinjavanja otpada, direktor je pojasnio da Zakon propisuje da Gradsko vijeće Odlukom 
određuje cijenu, ovaj fiksni dio, a da će gradonačelnik nakon toga donijeti i varijabilni dio, da 
cijene ne idu van dok se ne prihvati Odluka na Vijeću, da će se cjenik mora objaviti  u 
zakonskom roku od 90 dana, da se planira primjena od 1. travnja 2022., da će poskupljenje biti 
10-20 kuna, zbog svih troškova, ali da su to i dalje najjeftinije usluge u Zagrebačkoj županiji. 

 
Predsjednik Vijeća zaključio je aktualni sat i nastavio sa točkama dnevnog reda. 
 

 
           Točka 1. 

Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana 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. 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 donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrbovca; KLASA: 

024-04/22-01/01, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

 
Točka 2.  

Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
proizvodno poslovne zone Luka-Jug I 

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

ima.  



 

Prijedlog Odluke obrazložio je izvjestitelj Damir Lončarić – ovlašten za obavljanje 
poslova pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da 
je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao 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 donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno 

poslovne zone Luka-Jug I; KLASA: 024-04/22-01/02, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; stupa na 
snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
 

                                                  Točka 3.  
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „DJEČJE IGRALIŠTE – 

PUMPTRACK POLIGON U VRBOVCU“ 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali 
vijećnik Damir Fašaić te izvjestitelj Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika. 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 15 (petnaest) 
glasova „za“.  
 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „DJEČJE IGRALIŠTE – PUMPTRACK 
POLIGON U VRBOVCU“; KLASA: 024-04/22-01/03, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, stupa na 
snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

                                                 Točka 4.  
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. Zatim je izvijestio 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 prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik 

Vrbovec“; KLASA: 024-04/22-01/04, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, stupa na snagu prvog dana 

od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

 

 

 



 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 4925, k.o. 

Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/11 
 

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 prijenosu prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 4925, k.o. 

Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/11; KLASA: 024-04/22-01/05, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, 

stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog 

zapisnika. 

Točka 6.  
Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području grada Vrbovca 
 

Prijedlog Odluke obrazložio je izvjestitelj Mato Jelić – direktor tvrtke KOMUNALAC 
VRBOVEC d.o.o. . Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće 
akte dao pozitivno mišljenje na ovakav Prijedlog Odluke. Predsjednik Vijeća utvrdio je da ima 
potrebe za raspravom te otvorio raspravu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik 
Damir Fašaić te izvjestitelj Mato Jelić. 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 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.  

 
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

grada Vrbovca; KLASA: 024-04/22-01/06, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Točka 7. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
ima. Prijedlog Odluke obrazložio je izvjestitelj Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika. 
Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao 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 izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina KLASA: 024-

04/22-01/07, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 



 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene 

zemljišta u poduzetničkim zonama 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
ima. Prijedlog Odluke obrazložio je izvjestitelj Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika. 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća 
zatvorio raspravu i 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 dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene 

zemljišta u poduzetničkim zonama; KLASA: 024-04/22-01/08, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; 
stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog 
zapisnika. 

 
Točka 9.  

Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga  kandidata / 
kandidatkinja za izbor članova / članica i zamjenika / zamjenica  

Savjeta mladih Grada Vrbovca 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Zatim je izvijestio Vijeće da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio 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 donesen jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.  
 

Zaključak o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga  kandidata/kandidatkinja za 

izbor članova/članica i zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca; KLASA: 024-

04/22-01/09, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, te Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata 

/kandidatkinja za izbor članova/članica i zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca; 

KLASA: 024-04/22-01/09, URBROJ: 238-32-01/01-22-2; stupaju na snagu danom donošenja i 

sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

                      
        Točka 10. 
Prijedlozi i mišljenja 

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

suradnji, izrazio nadu da će se sljedeća sjednica održati uživo i zaključio sjednicu u 18.47 sati. 
 

 
 
                   ZAPISNIČAR      PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                Valentina Kristić                    Krunoslav Sohora 


