Z A P I S N I K
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 23. ožujka 2022. 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 (on line – Google Meet), Zlatko
Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković (on line – Google Meet),
Mirjana Kunder, Helena Drvenkar, Jasna Benedik, Tomislav Grežina, Damir Fašaić i Dejan Jaić
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 komunalno redarstvo, Mato Jelić – KOMUNALAC
VRBOVEC, d.o.o. – direktor, Anita Ranogajec – Dječji vrtić Vrbovec – voditeljica računovodstva, Sanja
Lazić Wardell - RAG Vrbovec – ravnateljica, Sanja Prijatelj – POU Vrbovec – ravnateljica, Mateja
Hrgovan – Narodna knjižnica Vrbovec - opunomoćenica ravnateljice, Žarko Popović – Osnovna škola
Krunoslava Kutena – ravnatelj, Edina Operta – Osnovna škola Marije Jurić Zagorke – ravnateljica, Jasna
Benedik – Turistička zajednica Grada Vrbovca – direktorica, Slavko Povrlišek – Vatrogasna zajednica
Grada Vrbovca – predsjednik, Ivan Kralj – Gradska zajednica športskih udruga Vrbovec – predsjednik i
mediji

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada
Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici nazočno 14 od 15 vijećnika
(od kojih je dvoje on-line iz opravdanih razloga), odnosno da Vijeće ima kvorum za rad i
donošenje pravovaljanih akata. Zatim se pristupilo verifikaciji Zapisnika s 4. sjednice Vijeća.
Predsjednik Vijeća upitao je ima li primjedbi na Zapisnik. Pošto primjedbi nije bilo, predsjednik
Vijeća konstatirao je da je Zapisnik sa 4. sjednice jednoglasno usvojen. (Sa par minuta
zakašnjenja došla je i vijećnica Mirjana Kunder i od tada kvorum čini 15 vijećnika.) Predsjednik
Vijeća zatim je istaknuo da su vijećnici dobili Dnevni red u pozivu na 5. sjednicu Vijeća te da je
zbog greške u nazivu točke 17. a) potrebno samo promijeniti naziv te točke na način da se
umjesto riječi „i popisa važećih kandidatura“ stave riječi „Grada Vrbovca“ te bi točka glasila:
17.Donošenje: a)Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća upitao je ima
li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama. Javio se vijećnik Dejan Jaić koji je iznio svoj stav
da je ovo opsežan dnevni red za dvije sjednice, a ne jednu i da su na dnevnom redu sva
izvješća ravnatelja ustanova i zajednica, izvješće o radu gradonačelnika, odluke o
koeficijentima i o plaći gradonačelnika i zamjenika, te je tražio da se uvede u zapisnik da želi
da se izvještava po svim točkama. Predsjednik Vijeća primio je na znanje prijedlog vijećnika i
rekao da ćemo vidjeti kako će teći sjednica.
Obzirom da drugih prijedloga za izmjenama i dopunama predloženog Dnevnog reda nije
bilo, predsjednik Vijeća konstatirao je da je Dnevni red usvojen i glasi:

DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnice Mateje Lovrinović
i početku mandata vijećnice Jasne Benedik te polaganje Svečane prisege
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo
Izvjestitelj: Helena Drvenkar – članica Mandatnog povjerenstva

AKTUALNI SAT
2. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru:
a) predsjednika Mandatnog povjerenstva
b) člana Odbora za imenovanja naselja, ulica i trgova
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika

4. Donošenje Odluke o poništavanju dijela javnog natječaja
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika

5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni
„Poduzetnik Vrbovec“
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika

6. Donošenje Zaključka o okončanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u
Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove

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

10. Donošenje Dopune Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za
razdoblje 2021.- 2024. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju pristupanja Općine Brckovljani kao novog člana
društva KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o., Vrbovec
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

12. Donošenje Odluke o uvjetima prodaje robe i usluga putem pokretne prodaje na
području grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika

13. Donošenje Zaključka (o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC,
d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2021. godine)
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Mato Jelić – KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. - direktor

14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja
naknade jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada
„Beljavine“ u Vrbovcu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

15. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Valentina Petanjek Špehar – pomoćnica pročelnika za kom. redarstvo

16. Donošenje Zaključka (o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje
odbačenog otpada u 2021. godini)
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Valentina Petanjek Špehar – pomoćnica pročelnika za kom. redarstvo

17. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
b) Odluke o poništenju 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

18. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2021. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije

19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Vrbovec na prijedlog:
a) Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
b) Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2022./2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove

20. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

21. Izvješće o radu i poslovanju za 2021. 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:
Petra Prelog – Dječji vrtić Vrbovec – zamjenica ravnateljice (a)
Sanja Lazić Wardell - RAG Vrbovec – ravnateljica (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)

22. Izvješće o radu i poslovanju za 2021. 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)

23. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.
godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove

24. Prijedlozi i mišljenja

DNEVNI RED
Točka 1.
Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnice Mateje Lovrinović i
početku mandata vijećnice Jasne Benedik te polaganje Svečane prisege
Predsjednik Vijeća pozvao je članicu Mandatnog povjerenstva, vijećnicu Helenu
Drvenkar, da podnese Izvješće. Potom je članica Mandatnog povjerenstva, kao
predsjedavajuća u zamjeni za bivšu vijećnicu i predsjednicu Mateju Lovrinović iznijela Izvješće
Mandatnog povjerenstva, KLASA: 024-03/22-01/06; URBROJ: 238-32-03/01-22-4, u kojem
stoji da vijećnici Mateji Lovrinović u Gradskom vijeću Grada Vrbovca mandat miruje iz osobnih
razloga sa danom 16. veljače 2022., a zamjenica vijećnice Jasna Benedik s danom 22. veljače
2022. godine počinje obnašati dužnost, na prijedlog stranke. Predsjednik Vijeća zahvalio je
članici Mandatnog povjerenstva i konstatirao da se podneseno Izvješće prima na znanje.
Zaključak (prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju
mandata vijećnice Mateje Lovrinović i početku mandata vijećnice Jasne Benedik), KLASA:
024-04/22-01/12; URBROJ: 238-32-01/01-22-1 stupa na snagu danom donošenja, čini
sastavni dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“, zajedno sa Izvješćem
Mandatnog povjerenstva, KLASA: 024-03/22-01/06; URBROJ: 238-32-03/01-22-4, kao
sastavnim dijelom Zaključka.
Zatim se pristupilo polaganju svečane prisege. Predsjednik Vijeća pročitao je tekst
Svečane prisege, a zamjenica vijećnice Jasna Benedik izrekla je „Prisežem“ i potpisala Svečanu
prisegu. Predsjednik Vijeća čestitao je novoizabranoj vijećnici na izboru, kao i svi vijećnici i
prisutni, uz pljesak.

AKTUALNI SAT
I STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI
Vijećnik je imao jedno pitanje za gradonačelnika. Obzirom na sve veća poskupljenja
goriva, režija, usluga i proizvoda, vijećnika je zanimalo kakva je situacija sa poskupljenjem plina
i hoće li drastično poskupiti.
DENIS KRALJ - gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je situacija s plinom takva da će od 1. travnja 2022. sva
kućanstva Vrbovca koja taj energent kupuju od Plina Vrbovec imati čak 45 posto manju cijenu
plina, dok će istovremeno kućanstvima koji plin kupuju od Gradske plinare Zagreb cijena
porasti za 20 posto, a da to znači da će plin Gradske plinare Zagreb biti 70 posto skuplji od
Plina Vrbovec. Pojasnio je da je do pada cijene plina u Plinu Vrbovec došlo zbog mjera Vlade
RH. Naime, od 1. travnja PDV na plin pada na 5 posto, a počinje se primjenjivati i subvencija
od 10 lipa po kWh potrošenog plina. Dodao je kako je u isto vrijeme Hrvatska energetska
regulatorna agencija (HERA) odobrila Gradskoj plinari Zagreb povećanje cijene plina pa će

njihova cijena porasti za 20 posto i to nakon što se primijene vladine mjere. Istaknuo je da je
važno napomenuti kako nove cijene Plina Vrbovec vrijede do 30. rujna ove godine, a nove
cijene Gradske plinare Zagreb do 31. ožujka sljedeće godine. Gradonačelnik je zaključio da sva
kućanstva mogu bez naknade promijeniti opskrbljivača, s tim da treba imati na umu da cijena
Plina Vrbovec može narasti prije sljedeće zime, dok bi cijena Gradske plinare Zagreb trebala
ostati ista.

II ZLATKO KAMENARIĆ – HSS
Vijećnik je također naglasio da su sve veća poskupljenja goriva, režija, usluga i
proizvoda, repromaterijala za sjetvu te upitao o mjerama za poljoprivrednike kojih ima sve
više, kao što je danas na dnevnom redu pod točkom 10. mjera sufinanciranja repromaterijala
za sjetvu. Vijećnika je zanimalo koji je plan sa tom novom mjerom.
DENIS KRALJ - gradonačelnik
Gradonačelnik je rekao da se pokušava sa svim mjerama za poduzetnike i
poljoprivrednike maksimalno biti na usluzi. Naglasio je da 2017. nije bilo nikakvih mjera za
gospodarstvo za poljoprivredu, a da danas ima oko desetak mjera za gospodarstvo i šestsedam za poljoprivredu, da se aktivno pomagalo gospodarstvo kad je bila korona i sad se
odlučilo na isti iskorak kad je u pitanju poljoprivreda. Nadalje, pojasnio je da su cijene odletjele
u nebo i sjetva će biti jako skupa ove godine, stoga je Grad osmislio mjeru za pomoć ljudima
koji se pripremaju za sjetvu i to sa mjerom u iznosu od 210.000,00 kuna na način da će do
maksimalno 2.000,00 kn dobiti onaj poljoprivrednik, vlasnik OPG- a koji se prijavi na tu mjeru.
Gradonačelnik je zaključio da je svima stalo da i ove godine vrbovečka polja budu zasijana.

III TOMISLAV GREŽINA – HDZ
Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Obzirom da se u predloženim
materijalima vidi izmjena, odnosno smanjenje koeficijenta plaće gradonačelnika i zamjenika,
vijećnik je prvo upitao gradonačelnika znači li to da će u ovim vremenima iskazati solidarnost
s građanima i sebi i zamjeniku Beloševiću smanjiti plaću, kada je već više puta spominjao kako
nema novaca u proračunu za neke stvari. Drugo pitanje je bilo kakva poruka se šalje
poduzetnicima grada Vrbovca i šire i kako misli samovoljnim mijenjanjem odluka o
komunalnom doprinosu osigurati stabilan i siguran okvir za privlačenje budućih poduzetnika
u Vrbovcu.
DENIS KRALJ - gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je vijećnik Grežina nov u Vijeću i kako ne zna kakva je
situacija bila prije 2017. godine. Naglasio je da vijećnik ne zna da je nova vlast tada došla na
spaljenu zemlju i da nisu postojale nikakve mjere za gospodarstvenike te da se počelo uz
pomoć gradskih službi i partnera iz koalicije uvoditi nešto novo i biti inovativni, a kako se
naravno u tome svemu potkrade i koja greška. Gradonačelnik je priznao da je to njegova greška
i da ćemo kod komunalnog doprinosa imati malu izmjenu u jednoj zoni, međutim naglasio je

da će komunalni doprinos i dalje biti jeftiniji za sve one koji grade kuće, hale, a poduzetnici
uopće ne plaćaju komunalni doprinos pa je gradonačelnik zaključio da se vijećnik nije dobro
pripremio za ovo pitanje i ovu temu. Po drugom pitanju o plaći, gradonačelnik je rekao da se
odlučio na povećanje plaća u Gradu Vrbovcu, da su plaće gradonačelnika u drugim gradovima
puno veće, a i u Županiji, da naši pročelnici imaju 4.000,00 kuna manje plaće u odnosu na
pročelnike u Dugom Selu i da se želi vrijedne ljude nagraditi kako ih ne bismo izgubili. Također
je pojasnio da je njegova plaća trenutno najmanja od svih gradonačelnika u Zagrebačkoj
županiji, a manja je i od plaće nekih načelnika, da će nakon povećanja i dalje ostati najmanja
u Županiji te da je njegova intencija ove reforme da se izjednači s plaćom pročelnika u Županiji,
jer da sad vijećnik i pročelnik u Zagrebačkoj županiji ima veću plaću od njegove, a da Vrbovčani
plaćaju i pročelnika Fašaića, koji ima radno vrijeme od 8 sati, a njegovo radno vrijeme ne
prestaje. Zaključio je da ta radna mjesta nisu usporediva i da zaslužuje imati barem istu plaću
kao i pročelnik u Županiji.

IV TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP
Vijećnik je imao jedno pitanje za gradonačelnika. Podsjetio je da je prije pet godina na
Gradskom vijeću prezentirao ideju o gradnji sportske dvorane u Lonjici te kako je ta ideja tad
bila prihvaćena i od bivšeg gradonačelnika, a i kako su sve političke stranke prije ovih izbora
stavile u svoje programe i tu sportsku dvoranu. Obzirom da je vijećnik čuo da je ideja ovih dana
u završnoj fazi i da postoji mogućnost da će se projekt dobiti, vijećnik je zatražio pojašnjenje
gradonačelnika o realizaciji tog projekta.
DENIS KRALJ - gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je oko dvorane u Lonjici bilo puno razgovora, ali i
ismijavanja i u kampanji obećanja. Dodao je da je stigla odluka o rezultatu administrativne
kontrole prema kojoj se najavljuje da je projekt dvorane u Lonjici pozitivno ocijenjen i da ćemo
dobiti 7,5 milijuna kuna za gradnju dvorane. Također je rekao da uskoro očekuje poziv na
potpis ugovora, a nakon toga slijedi javna nabava i kako se nada da ćemo postići povoljnu
cijenu i da ćemo moći taj projekt izrealizirati. Zaključio je da je danas teško procijeniti koliko
neki projekt na kraju košta, koliko može vrijediti, ali da treba ići naprijed i da je ovo još jedan
plus za cijeli naš grad.

V DAMIR FAŠAIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo je upitao je li pokrenuto
projektiranje za gradnju nogostupa kroz ulicu Krunoslava Kutena i naselje Cerje i podsjetio da
za to pita već dvije godine. Drugo pitanje bilo je završetak igrališta u centru grada. Vijećnik
smatra da dugo traju radovi na uređenju igrališta u centru grada pa je upitao ima li problema
oko uređenja tog igrališta, jer smatra da i nije neka velika investicija pa ga zanima kada će ti
radovi biti gotovi.

DENIS KRALJ - gradonačelnik
Gradonačelnik je rekao da se slaže s vijećnikom Fašaićem da je to igralište već davno
trebalo biti završeno i predano djeci na igranje i upotrebu, obzirom da su mu obećali da će
igralište biti gotovo prošle godine u 5. mjesecu i kako su previše premašili te rokove. Dodao je
da je sad sve pri kraju i da se nada da će sve biti gotovo do 1. svibnja ove godine i da je teško
naći opravdanje zašto se s tim toliko kasni. U vezi pitanja oko nogostupa u Ulici Krunoslava
Kutena, gradonačelnik je odgovorio da nije još pokrenuto projektiranje i da se nada da će
financije uskoro i to omogućiti. Rekao je da je Županija 2018. dala 1,7 milijuna kuna sredstava
za takve projekte u Gradu, a prošle godine samo nešto više od 300.000,00 kuna. Pozvao je
vijećnika Fašaića da kao županijski pročelnik pomogne da se odobre veća sredstva za projekte,
veće donacije iz Županije, kako bi čim prije mogli započeti i taj nogostup i kako bi se takvi
projekti mogli lakše financirati.

VI DUBRAVKA ROGOŽAR – HSS
Vijećnica je imala jedno pitanje za gradonačelnika. Obzirom da je na prošloj sjednici
izglasana Odluka o davanju suglasnosti na ulaganje LAG-a Prigorje, za Pumptrack poligon u
Vrbovcu, vijećnicu zanima u kojoj je fazi taj projekt i što će se raditi i gdje.
MARKO BELOŠEVIĆ – zamjenik gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika rekao je da je vijećnica u pravu, da je Vijeće dalo na prošloj
sjednici suglasnost za igralište pumptrack poligon preko natječaja iz Lokalne razvojne strategije
LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 2.1.1., “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo..“, koji je sukladan tipu operacije
7.4.1., preko kojeg je prijavljen i vrtić i dvorana u Lonjici. Dodao je da je vrijednost projekta
poligona 560.000,00 kuna, od kojih se 50 posto sredstava planira isfinacirati iz Europske unije,
a ostatak se planira preko Županije ili Ministarstva turizma aplicirati za vlastitu komponentu.
Zamjenik je rekao da se nada da ćemo pozitivno proći na tom natječaju, da će to biti novi
moderni poligon od 735 m2, u Jugu III, na južnoj strani, prema ulici Ladislava Kiša, što je sad
nešto najnovije i popularno i u drugim gradovima za djecu, opremljen sa stazama za bicikliste
i skejtere te svim popratnim sadržajima, klupama, koševima i rasvjetom.

VII DEJAN JAIĆ – BM 365-Stranka rada i solidarnosti
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje bilo je u vezi ulaza u Vrbovec i
zapuštenih površina i kuća. Obzirom da je nakon potresa u Zagrebu, Vrbovec postao atraktivniji
za život i za kupnju kuće, vijećnika zanima imamo li bazu vlasništva tih napuštenih nekretnina
i može li se mladim obiteljima koji bi kupili nešto u Vrbovcu, dati neke olakšice ako kupe takve
kuće, kroz komunalnu naknadu i komunalni doprinos ili slično. Drugo pitanje je bilo pitanje
zapuštenih vinograda i parcela u vinogradima. Obzirom da se vinogradari žale da se zbog
takvog stanja parcela oko njihovih vinograda, po vinogradima šire razne bolesti, vijećnika
zanima što se može učiniti da ti sugrađani drže uredno svoje parcele i da se na neki način
pomogne vinogradarima.

DENIS KRALJ – gradonačelnik
Po prvom pitanju gradonačelnik je odgovorio da mu nije baš jasno pitanje vijećnika, da
Grad postupa po prijavama o zapuštenim parcelama, da je trenutno stanje takvo da je 30
slučajeva riješeno, 10 u postupku i 2 neriješena slučaja, jer ni gradske službe ni policija ne
mogu pronaći vlasnika i da se Grad ne može brinuti o privatnim parcelama, miješati se ljudima
u njihovo vlasništvo i voditi takvu bazu podataka, već samo za javne površine i ceste. Što se
tiče poticaja za mlade, gradonačelnik je odgovorio da su zato i uvedene potpore za
stanogradnju i smanjen komunalni doprinos, kako bi privukli mlade obitelji na život u Vrbovcu.
U vezi drugog pitanja, gradonačelnik je rekao da je upoznat s tim problemom, da surađuje sa
Udrugom vinogradara, koja je dala popis zapuštenih vinograda i prijavljeno je sve te se čeka
da inspekcija postupi po tim prijavama.

VIII MIRJANA KUNDER – LABURISTI
Vijećnica je imala jedno pitanje za gradonačelnika. Obzirom na radove vodovoda na
potezu Lonjica – Peskovec – Vrhovec – Samoborec, u određenim etapama, gdje se nakon
završetka radova ostavljaju ceste u lošem stanju, vijećnica je upitala može li Grad utjecati na
to da izvođači popravljaju te rupe na cesti onako kako završavaju radove.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da su u tijeku dva velika projekta u Vrbovcu i da moramo
svi malo biti strpljivi, jer se osim vodovoda, koji je već pri kraju, sada radi i odvodnja, počevši
od Ulice I. G. Kovačića prema Brčevcu, a uskoro i u Naselju S. Radića. Dodao je kako tek kad
počne sad ta kanalizacija sa svih strana, kako tek tada naš grad bude raskopan i to je nešto što
moramo istrpiti, a da će se po završetku radova sve sanirati pa ćemo moći uživati kao što smo
i do sad, a trenutno je situacija takva i treba biti i zahvalan na tim velikim projektima koji će
omogućiti da sva sela imaju vodu i trinaest naselja kanalizaciju i kako su to hvalevrijedni
projekti, a da gradske službe na terenu brinu o tome da se dijelovi koji se mogu, saniraju što
prije.

IX dr. sc. STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje je bilo pitanje pedijatra u
Vrbovcu i ima li kakvog pomaka i trajnog rješenja. Drugo pitanje je bilo pitanje projekata
obnovljivih izvora energije i prijava prema Norveškom fondu. Vijećnika zanima je li Grad
prijavljivao nešto od tih projekata i ima li tu kakvih novosti.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Kad su u pitanju prijave na Norveški fond, gradonačelnik je rekao da je Grad Vrbovec
prijavio solare na javnim zgradama u gradu, zajedno sa 13 gradova iz Hrvatske i jednim
partnerom iz Norveške pa imamo maksimalan broj bodova i kako očekuje da ćemo dobiti
novac u tom fondu. Pohvalio je vijećnika Tvorića jer su ti projekti pokrenuti na njegovu
inicijativu te zaključio da će za tjedan - dva biti rezultati i da se nada da ćemo i tu biti uspješni.

Gradonačelnik je dodao da su stigli rezultati za geotermalne izvore i da je Grad prije mjesec
dana naručio početno istraživanje geotermalnih potencijala na području grada Vrbovca, što je
prvi korak u istraživanju geotermalne energije ispod nas i da se nada da možemo nastaviti
istraživanja i u tom smjeru. U vezi pitanja o pedijatru u Vrbovcu, gradonačelnik je odgovorio
da tu nema novosti, da se situacija nije promijenila od prošlog Vijeća, ali da je bio na sastanku
sa voditeljem Ispostave Doma zdravlja i saznao da uskoro završava stažiranje za nekoliko
pedijatara u Domu zdravlja, od kojih bi jedan trebao doći u Vrbovec.

X MIROSLAV RANILOVIĆ – HSS
Vijećnik je imao jedno pitanje za gradonačelnika. Vijećnik je primijetio da gradska firma
Komunalac Vrbovec ima novo vozilo pa je upitao što je to i koliko se platilo.
MATO JELIĆ – KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. – direktor
Direktor Komunalca odgovorio je vijećniku da je u pravu, da je kupljeno novo vozilo za
sakupljanje otpada, vrijedno 1.600.000,00 kuna s PDV-om, od toga je EU financirala
1.100.000,00 kuna, očekuje se ovih dana i ta isplata za nadoknadu sredstava, milijun kuna
gratis koje će dobro doći. S time, rekao je direktor, vrijednost opreme kupljene u zadnjih 5
godina je uz onaj dvokomorni kamion koji je jedini kupljen na leasing, oko 7 milijuna kuna i
Komunalac je spreman za rad i uz novi smetlarski kamion, koji će značiti puno jer se nada
proširenju djelatnosti na Općinu Brckovljani i očekuje povrat bivših suvlasnika, općina
Dubrava, Farkaševac i Rakovec u sustav, koje sad Komunalac može preuzeti kad god bude
trebalo.

XI KRUNOSLAV SOHORA – SDP
Vijećnik je imao jedno pitanje za gradonačelnika. Obzirom na averziju većine naših
građana prema kreditnom zaduživanju i informacije da je Grad opet reprogramirao kredit,
vijećnik je zamolio gradonačelnika da pojasni što to znači za naš grad i za naše građane.
DENIS KRALJ – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je Grad početkom ožujka ove godine još jednom
reprogramirao stari dugoročni kredit iz 1998. godine te da je tim reprogramom dobio još
povoljniju kamatu. Pojasnio je da je prvi put reprogramom 2018. godine kamata smanjena s
4,48 na 1,35 posto, u međuvremenu je pala kamata na 1,18 posto, no svejedno se išlo u novi
krug pregovora s bankama oko reprograma kredita i uspjelo se sa Zagrebačkom bankom
ispregovarati novu kamatu od 0,74 posto čime će Grad uštedjeti dodatnih 123.000,00 kuna do
kraja otplate kredita. Dodao je da je otplata navedenog kredita, u zadnjih pet godina ove
gradske uprave koštala 5.650.000,00 kuna i da je ukupno do kraja prošle godine za kredite
plaćeno više od 16 milijuna kuna.

Predsjednik Vijeća zaključio je Aktualni sat i nastavilo se po točkama Dnevnog reda,
od točke 2.
Točka 2.
Donošenje Odluke o razrješenju i izboru:
a) predsjednika Mandatnog povjerenstva
b) člana Odbora za imenovanja naselja, ulica i trgova
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da
nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio
Prijedloge Odluka, kojima se pod a) i pod b) predlaže razrješenje dužnosti Mateje Lovrinović,
a da se umjesto nje izabere njena zamjenica u Vijeću, Jasna Benedik. Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje
predmetne Prijedloge pod a) i pod b). Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je
da su predmetne Odluke donesene jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.
Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća
Grada Vrbovca; KLASA: 024-04/22-01/13, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; te
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanja naselja, ulica i trgova
Gradskog vijeća Grada Vrbovca; KLASA: 024-04/22-01/14, URBROJ: 238-32-01/01-22-1;
stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“ te čine sastavni
dio ovog Zapisnika.
Točka 3.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Prijedlog Odluke obrazložio je izvjestitelj Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika.
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 odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u zk.ul.br.
2170, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3749 i 3750; KLASA: 024-04/22-01/15, URBROJ: 238-3201/01-22-1, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i
sastavni je dio ovog zapisnika.
Točka 4.
Donošenje Odluke o poništavanju dijela javnog natječaja
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 poništavanju dijela javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj
zoni „Poduzetnik Vrbovec“ radi izgradnje gospodarskih objekata; KLASA: 024-04/22-01/16,
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 5.
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni
„Poduzetnik Vrbovec“
Prijedlog Odluke obrazložio je 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 prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik
Vrbovec“ ; KLASA: 024-04/22-01/17, 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 6.
Donošenje Zaključka o okončanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u
Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da
nema. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik
Vijeća konstatirao da je Vijeće primilo na znanje Izvješće pod točkom 6.
Zaključak (prima se na znanje Izvješće Povjerenstva o okončanju Javnog natječaja za
prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“); KLASA: 024-04/22-01/18,
URBROJ: 238-32-01/01-22-1, objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“, stupa na snagu danom
donošenja i sastavni je dio ovog zapisnika.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća
izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao pozitivno mišljenje na
ovakav Prijedlog Odluke. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena je rasprava u kojoj
su sudjelovali vijećnik Damir Fašaić 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 12 (dvanaest) glasova „za“ i 3 (tri) „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, Jasna Benedik i Mirjana Kunder, a „protiv“ su bili vijećnici Tomislav Grežina,
Damir Fašaić i Dejan Jaić.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca;
KLASA: 024-04/22-01/19, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, stupa na snagu osmi dan od dana
objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjenama 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. Zatim je izvijestio Vijeće da je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje na ovakav
Prijedlog Odluke. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je
predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i
predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetna Odluka donesena jednoglasno sa 15 (petnaest)
glasova „za“.
Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca; KLASA: 024-04/22-01/20, URBROJ: 23832-01/01-22-1, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i
sastavni je dio ovog zapisnika.
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće
poslove. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali
vijećnici Damir Fašaić i Dejan Jaić te Pročelnica. 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 12 (dvanaest) glasova „za“ , 2 (dva) „protiv“ i 1 (jedan)
„suzdržan“ . „Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan Fotović, Miroslav Ranilović, Martina
Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Helena
Drvenkar, Jasna Benedik, Mirjana Kunder i Dejan Jaić, „protiv“ su bili vijećnici Tomislav Grežina
i Damir Fašaić, a „suzdržan“ je bio vijećnik dr. sc. Stjepan Tvorić.
Odluka o izmjenama Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika; KLASA: 024-04/22-01/21, URBROJ: 238-3201/01-22-1, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni
je dio ovog zapisnika.
Točka 10.
Donošenje Dopune Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za
razdoblje 2021.- 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. Provedena je rasprava u kojoj
su sudjelovali vijećnik Tomislav Grežina 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 15 (petnaest) glasova „za“.

Dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje
2021.- 2024. godine; KLASA: 024-04/22-01/22, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, stupa na snagu
prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 11.
Donošenje Odluke o prihvaćanju pristupanja Općine Brckovljani kao novog člana društva
KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o., Vrbovec
Predmetni Prijedlog obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća otvorio
je raspravu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Dejan Jaić, Damir Fašaić i
Tomislav Grežina te gradonačelnik Denis Kralj i direktor Komunalca 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 11 (jedanaest) glasova
„za“ , 1 (jednim) „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ . „Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan
Fotović, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka
Rogožar, Luka Lacković, Helena Drvenkar, Jasna Benedik i Mirjana Kunder, „protiv“ je bio
vijećnik Dejan Jaić, a „suzdržani“ su bili vijećnici Tomislav Grežina i Damir Fašaić (vijećnik dr.
sc. Stjepan Tvorić nije bio nazočan u Vijećnici tijekom glasovanja) .
Odluka o prihvaćanju pristupanja Općine Brckovljani kao novog člana društva
KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o., Vrbovec; KLASA: 024-04/22-01/23, URBROJ: 238-32-01/0122-1, stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio
ovog zapisnika.
Točka 12.
Donošenje Odluke o uvjetima prodaje robe i usluga putem
pokretne prodaje na području grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog Odluke obrazložio je 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. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za
raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća zaključio 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 uvjetima prodaje robe i usluga putem pokretne prodaje na području grada
Vrbovca; KLASA: 024-04/22-01/24, 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 13.
Donošenje Zaključka (o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. –
OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2021. godine)
Predmetni Prijedlog obrazložio je Mato Jelić – direktor tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC,
d.o.o. . Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali
vijećnik Tomislav Grežina 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 15 (petnaest) glasova „za“.

Zaključak (prihvaća se Izvješće o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. – OJ
sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2021. godine); KLASA: 024-04/2201/25, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, objavit će se u službenom glasilu „Glasniku Grada
Vrbovca“.
Točka 14.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja
naknade jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada
„Beljavine“ u Vrbovcu
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 zatvorio raspravu i dao na glasovanje predmetni Prijedlog.
Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetna Odluka donesena sa
14 (četrnaest) glasova „za“ (vijećnica Mirjana Kunder nije bila prisutna u Vijećnici prilikom
glasovanja) .
Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade
jedinicama lokalne samouprave zbog korištenja odlagališta otpada „Beljavine“ u Vrbovcu;
KLASA: 024-04/22-01/26, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, stupa na snagu osmi dan od dana
objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 15.
Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada
Predmetni Prijedlog obrazložila je Valentina Petanjek Špehar – pomoćnica pročelnika
za komunalno redarstvo. 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 zaključio raspravu i dao na
glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je
predmetna Odluka donesena sa 14 (četrnaest) glasova „za“ (vijećnica Mirjana Kunder nije bila
prisutna u Vijećnici prilikom glasovanja) .
Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada; KLASA: 024-04/22-01/27, URBROJ: 23832-01/01-22-1, stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 16.
Donošenje Zaključka (o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog
otpada u 2021. godini)
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 predmetno Izvješće prihvaćeno sa 14 (četrnaest) glasova „za“ (vijećnica
Mirjana Kunder nije bila prisutna u Vijećnici prilikom glasovanja) .

Zaključak (prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada
u 2021. godini); KLASA: 024-04/22-01/28, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.

Točka 17.
Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
b) Odluke o poništenju Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata /
kandidatkinja za izbor članova / članica i zamjenika/zamjenica Savjeta
mladih Grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložio je Tihomir Antolković – predsjednik Odbora za izbor i
imenovanja. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je
predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetne Prijedloge pod a) i pod b). Provedeno je
glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetne odluke pod a) i pod b) donesene
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca; KLASA: 024-04/2201/29, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, te Odluka o poništenju 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: 238-32-01/01-22-2, od dana 26.
siječnja 2022.; KLASA: 024-04/22-01/29, URBROJ: 238-32-01/01-22-2, stupaju na snagu
danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“, na mrežnoj stranici Grada
Vrbovca i Radio Vrbovcu.

Točka 18.
Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2021. godini
Predmetni Prijedlog Odluke obrazložila je Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog
odjela za financije. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa
je predsjednik Vijeća zaključio raspravu i dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je
glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni Zaključak donesen jednoglasno sa
15 (petnaest) glasova „za“.
Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2021. godini; KLASA: 02404/22-01/30, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, objavit će se u službenom glasilu „Glasniku Grada
Vrbovca“ i čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Točka 19.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Vrbovec na prijedlog:
a) Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
b) Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2022./2023.
Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće
poslove. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je
predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje za
prijedlog pod a) pa za prijedlog pod b) i predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetne Odluke
o davanju suglasnosti pod a) i pod b) donesene jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova „za“
(vijećnik Tomislav Grežina nije bio prisutan u Vijećnici prilikom glasovanja) .
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju
prava i obveza korisnika usluga; KLASA: 024-04/22-01/31, URBROJ:238-32-01/01-22-1; te
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku
godinu 2022./2023.; KLASA: 024-04/22-01/31, URBROJ: 238-32-01/01-22-2, stupaju na snagu
danom donošenja, a objavit će se na način i u postupku objave Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec.

Točka 20.
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021.
Gradonačelnik Denis Kralj podnio je Vijeću svoje Izvješće o radu za razdoblje srpanj –
prosinac 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 (prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj –
prosinac 2021.); KLASA: 024-04/22-01/32, URBROJ:238-32-01/01-22-1, stupa na snagu
danom donošenja.
Točka 21.
Izvješće o radu i poslovanju za 2021. 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 2021. godinu ustanova pod točkom 21., primljena na znanje.

Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića Vrbovec za
2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/33, URBROJ: 238-32-01/01-22-1;
Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Razvojne agencije Grada
Vrbovca za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/33, URBROJ: 238-32-01/01-22-2
Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta
Vrbovec za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/33, URBROJ: 238-32-01/01-22-3
Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Narodne knjižnice Vrbovec
za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/33, URBROJ: 238-32-01/01-22-4
Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Osnovne škole Krunoslava
Kutena za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/33, URBROJ: 238-32-01/01-22-5; te
Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Osnovne škole Marije Jurić
Zagorke za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/33, URBROJ: 238-32-01/01-22-6;
objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Točka 22.
Izvješće o radu i poslovanju za 2021. 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 Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca, Slavko Povrlišek, javio se za riječ
i ukratko iznio Izvješće pod b). Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom
nije bilo pa je konstatirao da su predmetna Izvješća o radu i poslovanju za 2021. godinu
zajednica pod točkom 22., primljena na znanje.
Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada
Vrbovca za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/34, URBROJ: 238-32-01/01-22-1,
Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Vatrogasne zajednice Grada
Vrbovca za 2021. g.); KLASA: 024-04/22-01/34, URBROJ: 238-32-01/01-22-2,
Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu Gradske zajednice športskih udruga
Vrbovec za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/34, URBROJ: 238-32-01/01-22-3, i
Zaključak (prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Gradskog društva Crvenog
križa Vrbovec za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/34, URBROJ: 238-32-01/01-22-4,
objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Točka 23.
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Predmetni Prijedlog obrazložila je Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće
poslove. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Damir Fašaić i Pročelnica. 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“.

Zaključak (usvaja se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/35, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, objavit
će se u „Glasniku Grada Vrbovca.
Točka 24.
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.
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