
Z  A  P  I  S  N  I  K  
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 18. svibnja 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, Zlatko Kamenarić, Tihomir 

Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, 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, mediji i građani  
 

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici nazočno 15 od 15 vijećnika, 
odnosno da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Zatim se pristupilo 
verifikaciji Zapisnika s 5. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća upitao je ima li primjedbi na 
Zapisnik. Primjedbu je iznio vijećnik Damir Fašaić, koji je rekao da bi volio da se u zapisniku po 
točkama dnevnog reda barem ukratko navede rasprava koja se vodila o pojedinoj točki, a ne 
da se kao do sada, samo navodi da je rasprava provedena i tko je sudjelovao u raspravi. 
Vijećnik je zaključio da će ovako kod svakog zapisnika ubuduće biti suzdržan. Predsjednik 
Vijeća primio je na znanje primjedbu, zatim dao na glasovanje Zapisnik sa 5. sjednice i utvrdio 
da je usvojen sa 13 (trinaest) glasova „za“ i 2 (dva) suzdržana.  Za su glasovali: Krunoslav 
Sohora, Stjepan Fotović, dr. sc. Stjepan Tvorić, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko 
Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Mirjana Kunder, Helena 
Drvenkar, Jasna Benedik i Dejan Jaić, dok su suzdržani bili vijećnici Tomislav Grežina i Damir 
Fašaić. 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog 
reda. Obzirom da prijedloga nije bilo, predsjednik Vijeća konstatirao je da je Dnevni red 
usvojen i glasi: 
 

D N E V N I   R E D 
 

AKTUALNI SAT 
 

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta 
upisanog u k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3747 i 3746 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 



2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina  
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 

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

4. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Grada Vrbovca 

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

5. Donošenje Strategije razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027. 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 

 
6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 

01.01.2021. do 31.12.2021. godine 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije 

 
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:  

a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. 
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021.  
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021.  
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. 
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. 
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021.  
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. 

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-g)     
                        

8. Donošenje Zaključka o dodjeli:  

a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2021. godinu 

b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo 
Predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada  

Izvjestitelj: Krunoslav Sohora - predsjednik Odbora  

 

9. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
Vrbovec 

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

 

 



10. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Vrbovcu  
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove 
 

11. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vrbovec 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove 

 
12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove 

 

13. Prijedlozi i mišljenja 
 

D N E V N I   R E D 
 

AKTUALNI  SAT    

I JASNA BENEDIK (nezavisna vijećnica) 

Vijećnica je imala jedno pitanje za gradonačelnika. Obzirom da su se ponovno vratile 

liste čekanja za dječji vrtić, vijećnica je upitala može li se nešto napraviti prenamjenom nekih 

prostora i možemo li već ove godine upisati svu djecu u vrtić. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik  

Gradonačelnik je odgovorio kako je bio tužan kada je vrtić ponovno objavio listu 

čekanja za upis te da ga je još više iznenadio broj djece, čak 50-ak i kako bi, da nismo lani 

otvorili vrtić u Jugu, danas imali i 150-ero djece za upis. Podsjetio je da je Grad prije tri-četiri 

godine tražio adekvatan prostor za najam da se mogu upisati sva djeca, a da su nadležne službe 

prilikom pregleda prostora ukazivale da je u nekim prostorima strop prenizak ili je bilo previše 

stepenica. Gradonačelnik je pozvao sve sugrađane ako netko ima adekvatan prostor, neka se 

javi u Grad i da će vrtić ući u najam prostora koji mora biti uređen i zadovoljavati sve potrebne 

uvjete. Dodao je kako imamo gotove projekte za dva vrtića i da ćemo ovih dana vrtiće u Luki i 

Lonjici prijaviti na EU fondove. Naveo je da u Vrbovcu trenutno imamo 16 vrtićkih skupina,  a 

plan je imati još tri skupine u Luki i dvije u Lonjici. Pojasnio je da su sredstva puno manja nego 

su bila prije, jer je prije bilo sufinancirano 90 posto, a sad će sufinanciranje iznositi 30-50 

posto.  Gradonačelnik je podsjetio da Grad Vrbovec puno ulaže u najmlađe i napomenuo da 

se 2016. godine ulagalo 5 milijuna kuna za predškolski odgoj, a danas je taj iznos 9,5 milijuna 

kuna. Također je rekao da to što imamo više djece u vrtiću ne znači da imamo i više djece u 

Vrbovcu, a kako se to vidi po upisima djece u prve razrede, koji su na istoj razini ili čak i manje. 

Dodao je kako se vidi da je sve veća potreba roditelja da šalju djecu u vrtić. Zaključio je da bi 

bilo dobro da država uskoči, jer u našoj okolici država sufinancira smještaj djece u vrtićima u 

Dubravi i Gradecu, jer se vode kao slabije razvijene sredine. 

 



II DAMIR FAŠAIĆ (HDZ) 

Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje je bilo u vezi prometne 

infrastrukture, jedne ceste u Gaju, koja je nedavno, prošle godine asfaltirana, zovu je Gajčev 

put, ali kako su tanki sloj asfalta kamioni koji se voze tamo u jedno skladište već dosta oštetili, 

iako bi ti kamioni trebali koristiti drugi alternativni pravac, kojim isto mogu doći do skladišta. 

Napomenuo je da treba postaviti znak zabrane za kamione, za teška teretna vozila te da je i 

komunalni redar iz Grada rekao da je to nedopustivo, ali nije se ništa riješilo i pitao je što se tu 

može poduzeti i kako će gradonačelnik pomoći tim građanima. Drugo pitanje bila je suradnja 

sa Županijom, obzirom da je prošli put gradonačelnik rekao da nije zadovoljan sa suradnjom 

sa Županijom i da su premala sredstva koja Županija daje Gradu. Vijećnik je upitao 

gradonačelnika kako je zadovoljan sa suradnjom, obzirom da je danas potpisan sporazum o 

zajedničkom ulaganju u zgradu Crvenog križa, 1 milijun kuna financira Županija, i to iz njegovog 

odjela za gospodarstvo i EU fondove, također dodao je da Županija sufinancira projektnu 

dokumentaciju projekta dječjeg vrtića u Lonjici, izgradnju fotonaponskih elektrana na 

zgradama javne namjene u gradu Vrbovcu, izgradnju nogostupa u Gredi te izgradnju zgrade 

Nogometnog kluba Banovo. Vijećnik je napomenuo da su to četiri projekta, a da u drugim  

gradovima Županija sufinancira po dva projekta. Vijećnik je upitao kako je gradonačelnik 

zadovoljan sa suradnjom s njim i sa njegovim odjelom u Županiji. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik  

Gradonačelnik je zahvalio na pitanjima i rekao da je taj stari gajski put asfaltiran prije 3 

godine, da je Mjesni odbor Gaj kontaktirao Grad u vezi toga i sad se rješava taj problem, te 

treba odraditi elaborat za taj znak, kako bi policija mogla kažnjavati za prekršaje, jer to mora 

biti potkrijepljeno elaboratom i zahvalio vijećniku što se brine oko tog pitanja. U vezi drugog 

pitanja gradonačelnik se zahvalio na suradnji, uz 1 milijun od Županije za zgradu Crvenog križa, 

dodao je da 1 milijun daje i Grad, zahvalio je na trenutnoj suradnji te istaknuo kako se nada 

još boljoj suradnji, onoj kakva je bila 2018. kada je Grad dobio od Županije velika sredstva, oko 

1.700.000,00 kuna, a prošle godine je to bilo 340.000,00 kuna te se nada samo još boljoj 

suradnji. 

 

III DUBRAVKA ROGOŽAR (HSS) 

Vijećnica je imala jedno pitanje za gradonačelnika. Upitala je kakva je situacija sa 

realizacijom mjere za poljoprivredu, sa sufinanciranjem repromaterijala za sjetvu. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik  

Gradonačelnik je odgovorio da je ta mjera izglasana u ožujku ove godine da bi se 

doskočilo valu poskupljenja koje muči kako i sve građane, tako i poljoprivrednike i krenulo se 

s tim 1. travnja te je odaziv bio izvrstan, nakon što je Vijeće izglasalo 210.000,00 kuna za ovu 

mjeru, javilo se 135 OPG-ova i podnijelo zahtjev te je do sad potrošeno 200.000,00 kuna i 

ostalo je još 10.000,00 kuna.  

 



Gradonačelnik je pozvao OPG-ove koji još nisu podnijeli zahtjev da se požure da se ta 

sredstva potroše, te naglasio da je Grad pogodio sa ovom mjerom i zajedno sa državom 

pomogao poljoprivrednicima jer će umjetno gnojivo i sjetva biti skuplja čak za 50 % ove 

godine. 

 

IV TOMISLAV GREŽINA (HDZ) 

Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje bilo je zašto je prije nešto 

više od mjesec dana ukinuo radno mjesto dugogodišnjeg zaposlenika Tomice Pisačića. Dodao 

je da ga je ta odluka iznenadila, kao i mnoge Vrbovčane i neke vijećnike, jer je riječ o djelatniku 

koji je više od 17 godina radio u gradskoj upravi i kako nitko nije očekivao da će biti proglašen 

viškom. Podsjetio je da je bio vršitelj dužnosti pročelnika u prvom mandatu gradonačelnika i 

da mu je tada bio dobar te upitao ima li objektivan razlog da se ukine radno mjesto za čovjeka 

koji je bio 17 godina zaposlenik Grada, na radnom mjestu koje je bilo sistematizirano i kao 

takvo se nije smjelo ukidati ili su u pitanju osobni razlozi, mržnja prema svima koji nisu njegovi 

politički simpatizeri, jer je tako i prije nekoliko godina ista sudbina zadesila još jednog 

zaposlenika.  Drugo pitanje bilo je vezano za donošenje V. izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja Grada Vrbovca, koje se planira donijeti danas na Vijeću. Vijećnik je istaknuo da 

su te izmjene dosta česte i često se mijenjaju uvjeti građenja te kako to ponekad može biti 

opravdano no sada su se požalili građani Vinogradske ulice koji su nezadovoljni, da su se 

određene izmjene provele netransparentno, bez uključivanja građana u znatne izmjene koje 

će pogoršati urbanizam i kvalitetu stanovanja Vrbovčana. Pojasnio je da je zaprimio dopis od 

ovlaštene arhitektice i drugih građana Vinogradske ulice, koji su izrazili svoje nezadovoljstvo 

obzirom na povećanja katnosti objekata, udaljenost od međe koja se smanjuje, loša prometna 

rješenja, te upitao zašto nije provedena transparentnija javna rasprava i da li gradonačelnik 

zastupa interese svih građana ili samo nekih. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik  

Gradonačelnik je odgovorio kako nije jednostavna odluka nekoga u Gradu proglasiti 

viškom i kako ne bi volio povlačiti nečije ime na Vijeću pa će što kraće odgovoriti. Rekao je da 

su ga građani izabrali prije pet godina da mijenja Grad i gradsku upravu. Dodao je da je u neke 

promjene ušao odmah, ali neke stvari nije mogao odmah napraviti, ali je od početka htio još 

smanjiti gradsku administraciju. Dodao je kako su neke otpremnine bile neto 350 tisuća kuna, 

a Grad bi koštale 450 tisuća kuna bruto pa se to nije moglo ostvariti. Naglasio je da stoji iza 

svih ljudi u Gradskoj upravi, jer su dobar tim i dobro rade, ali kako nekad mora netko iz tima 

ispasti ako nije udovoljio svim zadaćama. Pojasnio je da razlozi nisu privatni niti stranački nego 

strogo poslovni i kako vijećnik zna da u gradskoj upravi rade i članovi HDZ-a i više puta su 

promovirani i tu su jer su dobri radnici, te zaključio da su zaposlenici u gradskoj upravi plaćeni 

od strane građana te je bitno da li odrađuju ono za što su plaćeni. Po drugom pitanju, 

gradonačelnik je odgovorio da su svi informirani, da je bila javna rasprava, obaviješteni su svi 

mjesni odbori i svi su se mogli uključiti u donošenje V. izmjena UPU-a. Dodao je da je on imao 

takav plan i u predizbornoj kampanji i u svom programu, te da su ga građani izabrali jer žele 

takve promjene i dali su mu povjerenje za takav program na izborima sa 69%.  



Pojasnio je da ljudi žele da se grade zgrade i da bude više stanova u Vrbovcu i da je 

veliki problem što mladi, a i stari ljudi ne mogu doći do stanova u Vrbovcu jer ih nema na 

tržištu pa se sele u Dugo Selo ili Zagreb te da su poticajna stanogradnja i promjene u UPU-u 

na neki način i demografske mjere. 

 

V TIHOMIR ANTOLKOVIĆ (SDP) 

Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika.  Prvo pitanje odnosilo se na projekt 

kanalizacije. Obzirom da je prije godinu dana pokrenut projekt kanalizacije, a ulice u Lonjici su 

ostavljene u prilično lošem stanju, asfalt je u lošem stanju i teško se po tome voziti, vijećnik je 

upitao u kojoj je fazi taj projekt i kada će se graditi kanalizacija. Drugo pitanje bilo je u vezi 

natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Podsjetio je da je već bila rasprava i 

velik je broj zainteresiranih pa vijećnika zanima u kojem periodu se očekuje objava natječaja, 

kako bi se svi zainteresirani građani mogli pripremiti za to. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik  

Gradonačelnik je odgovorio kako su radovi na kanalizaciji krenuli u prosincu prošle 

godine i to u Brčevcu, čeka se da se nastave radovi u naselju Stjepana Radića, a kako je onda 

na redu potez od Luke do Lonjice. Podsjetio je da je došlo do poremećaja na tržištu oko cijena 

materijala za gradnju i cijena energenata i kako je ta nestabilnost usporila radove i na vodi i na 

kanalizaciji i rekao da se nada da će se uskoro cijene stabilizirati. Podsjetio je da je došlo do 

rata i skoka cijena te da izvođač radova ne planira raditi s minusom. Potvrdio je da je cijeli 

nogostup u Lonjici razrovan i da se čeka završetak radova kako bi se nogostup sanirao. U vezi 

drugog pitanja, gradonačelnik je odgovorio da Vlada donosi novi Zakon o poljoprivrednom 

zemljištu, a Grad je pokrenuo proceduru te kako zbog novog zakona i situacije koja se mijenja 

iz dana u dan ne može dati konkretan odgovor na ovo pitanje.  

 

VI HELENA DRVENKAR (HSS) 

Vijećnica je imala jedno pitanje za gradonačelnika. Upitala je kakva je situacija sa 

prijavama projekata na nacionalne i EU fondove i to što se tiče nadogradnje osnovnih škola 

kako bi se mogla omogućiti nastava u jednoj smjeni, gradnje Vatrogasnog centra, ceste u 

Poduzetničkoj zoni i energetske obnove. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik  

Gradonačelnik je rekao kako su raspisani natječaji za gradnju vrtića prema kojima 

planiramo prijaviti dva objekta, ali novaca je nažalost puno manje od očekivanja te ćemo još 

dosta novaca morati dati sami, no kako vidimo da je puno neupisane djece u gradskom vrtiću, 

u pitanju je potreba kojoj treba udovoljiti. Također je gradonačelnik naveo da postoje brojni 

spremni projekti, da nadogradnja obje osnovne škole košta svaka po 30 milijuna kuna i da 

očekuje ove godine i te natječaje i da bi oni po najavi trebali biti sufinancirani 100 posto, što 

je dobro jer bi bilo teško kada bi se i to moralo financirati. Dodao je kako je najavljeno da samo 

treba projektirati i da EU fondovi dolaze, ali da ovo što dolazi sve ide na kapaljku.  



U vezi fotonaponskih elektrana, rekao je da smo dobili novce iz Norveškog fonda u 

iznosu od 800 tisuća kuna i vjeruje da će uskoro krenuti gradnja. Zatim je naveo i to da smo 

dobili odluku od Fonda za zaštitu okoliša za sustav javnih bicikala u Vrbovcu te da će se bicikli 

postaviti u centru, na igralištu u Jugu 3 i na željezničkom kolodvoru u Vrbovcu, gdje će ljudi 

moći koristiti bicikle do vlaka i tamo ih zaključati. Zaključio je da nije zadovoljan jer se sada 

nudi puno manje novaca iz fondova nego prije, ali da treba biti optimističan i raditi i dalje na 

tome. 

 

VII dr. sc. STJEPAN TVORIĆ (nezavisni vijećnik) 

Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Naglasio je da su danas brojne rasprave 

oko vrtića i djece u vrtiću te da neće sada niti pitati za pedijatra niti za nadogradnju vrtića, kad 

se to već planira i da će kao i svi roditelji to pomno pratiti. Vijećnik je upitao, obzirom da su u 

Poduzetničkoj zoni na Đurištu pokupovana zemljišta za izgradnju, jesu li poduzetnici počeli sa 

gradnjom. Drugo pitanje bilo je u vezi nogostupa u Naselju Stjepana Radića. Vijećnika je 

zanimalo kada bi u tom naselju mogao krenuti nogostup i nastavak druge faze na Savskoj cesti. 

DENIS KRALJ - gradonačelnik  

Gradonačelnik je pojasnio je da se krenulo se s projektiranjem, nakon što je zemlja 

prodana, a jedan poduzetnik je dobio i europska sredstva za 40 posto cijene gradnje, ali po 

ovim cijenama dobivena sredstva nisu dovoljna ni za 20 posto cijene izgradnje te zbog toga 

izgradnja još nije počela. Pojasnio je da nekada nije bilo gradske zemlje na prodaju, a sada kad 

je ima, dosta se prodalo, a jedno vrijeme dosta ljudi nije ni znalo da se zemlja prodaje, a to je 

bilo javno dostupno i oglašavano. U vezi drugog pitanja odgovorio je kako se usporila gradnja 

na nogostupu i kanalizaciji i to na projektima gdje su dobivena sredstva iz EU fondova te kako 

se nada da će se stanje na tržištu stabilizirati. Dodao je kako treba pričekati da tamo prođe 

kanalizacija i tada završiti nogostup da se ne kopa dvaput i ošteti novi asfalt. 

 

VIII MARTINA PETRAK (SDP) 

Vijećnica je upitala gradonačelnika kako teku pripreme za manifestaciju “Kaj su jeli naši 

stari”,  ima li kakvih novina i zna li se tko će nastupiti.  

DENIS KRALJ - gradonačelnik  

Gradonačelnik je rekao kako su krenule pripreme za manifestaciju koja se tradicionalno 

održava krajem kolovoza te da je Turistička zajednica već održala više sastanaka. Dodao je da 

će ove godine biti nešto drugačije oko prezentacije manifestacije kako bi se ljudima 

prezentirala manifestacija na način da znaju što i kada se u Vrbovcu može nešto pojesti, a da 

će od nastupa ove godine biti LET 3 u petak, Halid Bešlić u subotu i Slavonske Lole u nedjelju, 

ali kako nastupi nisu glavna stvar. Zaključio je da ljudi iz Zagreba i okolice neće doći u Vrbovec 

zbog koncerata već zbog ponude i punktova s hranom, a tu će biti lovci, ribiči i vatrogasci i 

hrana u prvom planu te da su zabavni sadržaji bitni, ali će biti u drugom planu. 

 



IX DEJAN JAIĆ (BM 365-Stranka rada i solidarnosti) 

Vijećnik je imao dva pitanja za zamjenika gradonačelnika. Upitao je kako teku pripreme 

za novu sezonu u Nerezinama te planira li se promocija manifestacije “Kaj su jeli naši stari” u 

Nerezinama. 

MARKO BELOŠEVIĆ – zamjenik gradonačelnika 

Zamjenik gradonačelnika Marko Belošević rekao je kako je sezona u Nerezinama 

gotovo spremna i kako su direktor gradske tvrtke Gradski objekti d.o.o. Hrvoje Radin i 

upravitelj odmarališta Zlatko Mijoljević bili već dva puta u odmaralištu,  te su odrađeni radovi 

krečenja i uređenja odmarališta, zamijenjeni stolovi i odrađeni građevinski radovi. Naglasio je 

da će sezona ove godine biti najjača i da će doći čak 350 vrbovečkih učenika, maturanata 

osnovnih škola. Također je naveo da je prijavljeno 350 učenika za Školu plivanja, a uz vrbovečke 

škole tu je škola iz Dubrave i dvije škole s područja grada Zlatara i jedna škola iz Kloštar Ivanića. 

Uz to, dodao je da se do sada prijavilo i 150 odraslih gostiju, osim vrbovečkih umirovljenika 

javili su se umirovljenici iz Gradeca te iz Preseke i brojne udruge i sportski klubovi, Ženski 

odbojkaški klub ima odbojkaški kamp u dva termina, a kako nešto slobodnih termina ima 

krajem lipnja i početkom srpnja te u drugoj polovici kolovoza. Pojasnio je i cijenu koja je ove 

godine povišena minimalnih 100 kuna za odrasle, a za djecu je ostalo isto unatoč brojnim 

poskupljenjima te gradovi i općine i dalje sufinanciraju djeci 50%. Zaključio je kako je odlična 

suradnja  s tamošnjim turističkim zajednicama te su Turistička zajednica s udrugama žena, 

HKUD “Petar Zrinski” i Limena glazba i mažoretkinje Vrbovec od 15. do 18. kolovoza uzeli 100 

ležajeva i planiraju predstaviti manifestaciju “Kaj su jeli naši stari” u Nerezinama, na Lošinju i 

Cresu i time predstaviti našu hranu, kulturu i običaje. 

 
Točka 1. 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u k.o. 
Vrbovec 1, kat.čest.br. 3747 i 3746 

 
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća otvorio je 

raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni 
Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetna Odluka 
donesena jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.  
 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta upisanog u k.o. 

Vrbovec 1, kat.čest.br. 3747 i 3746; KLASA: 024-04/22-01/36, 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 2. 
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

 
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća otvorio je 

raspravu. Za raspravu se javio vijećnik Damir Fašaić i iznio svoje mišljenje o prijedlogu. 
Zatražena je stanka i predsjednik Vijeća odredio je stanku od 10 minuta. 

 



- STANKA   - 
 

Nakon stanke nastavilo se sa raspravom. Gradonačelnik je kao predlagatelj točke rekao 
da povlači ovu točku sa dnevnog reda. 

 
Točka 3. 

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje 
na ovakav Prijedlog Odluke. 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 rezultata za 2021. godinu; KLASA: 024-04/22-01/38, URBROJ: 

238-32-01/01-22-1, stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Glasniku Grada 

Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Točka 4. 

Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana  
uređenja Grada Vrbovca 

 
- Gradonačelnik kao predlagatelj povlači točku sa dnevnog reda.   –  

 
 

Točka 5. 

Donošenje Strategije razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027. 
 

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. U raspravi su 
sudjelovali vijećnik Damir Fašaić, gradonačelnik Denis Kralj i zamjenik gradonačelnika Marko 
Belošević. 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 donošenju Strategije razvoja Grada Vrbovca 2021. – 2027.; KLASA: 024-

04/22-01/40, 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 6. 
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 

01.01.2021. do 31.12.2021. godine 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje 
na ovakav Prijedlog.  



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“.  
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2021. do 
31.12.2021. godine; KLASA: 024-04/22-01/41, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, objavit će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca“ te na službenim internet stranicama Grada Vrbovca i sastavni je 
dio ovog zapisnika. 
 

Točka 7. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:  
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021. 
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2021.  
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2021.  
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. 
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. 
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021.  
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2021. 

 
 

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

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

prihvaćeno. Provedeno je glasovanje u paketu za prijedlog izmjena i dopuna Programa od a) 

do g) i predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetni prijedlozi doneseni jednoglasno sa 15 

(petnaest) glasova „za“.  

Zaključak (o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2021. g.) ; KLASA: 024-04/22-01/42, 

URBROJ: 238-32-01/01-22-1; 

Zaključak (o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2021. g.) ; KLASA: 024-04/22-01/42, 

URBROJ: 238-32-01/01-22-2; 

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

kulturi Grada Vrbovca za 2020. g.); KLASA: 024-04/22-01/42, URBROJ: 238-32-01/01-22-3; 

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

predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2021. g.); KLASA: 024-04/22-01/42, 

URBROJ: 238-32-01/01-22-4; 

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

socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2021. g.); KLASA: 024-04/22-01/42, URBROJ: 238-

32-01/01-22-5; 

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

vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2021. g.); KLASA: 024-04/22-01/42, URBROJ: 

238-32-01/01-22-6; te  



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

sportu Grada Vrbovca za 2021. godinu); KLASA: 024-04/22-01/42, URBROJ: 238-32-01/01-22-

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

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
Točka 8. 

Donošenje Zaključka o dodjeli:  
a) Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2021. godinu 

b) Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.  Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik 
Vijeća zatvorio raspravu i dao predložene prijedloge Odbora za nagrade i priznanja Grada na 
glasovanje. Provedeno je glasovanje za prijedloge pod a) i b) točke 8. i predsjednik Vijeća 
konstatirao je da su jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“ doneseni zaključci o dodjeli 
nagrada i priznanja Grada Vrbovca za 2021. godinu. Zaključkom o dodjeli Godišnjih nagrada 
Grada Vrbovca za 2021. godinu, godišnjom nagradom Grada Vrbovca nagrađuju se: DVD 
Vrbovec, Streljačko društvo „PIK VRBOVEC“, Andrea Petrek, Zdravko Kluković, Miljenko 
Grubešić, Proizvodno-trgovačko-uslužni obrt „Grubešić“, Tomislav Marković - OPG Tomislav 
Marković, Željko Vrščak, Stjepan Zdenko Brezarić, Branko Mušak, Obrt za taxi službu „Halo 
Taxi“ i Jakov Prgomet,  a Zaključkom o dodjeli Nagrade Grada Vrbovca za životno djelo, 
nagradom za životno djelo nagrađuje se Venek Posavec, posmrtno.  
 

Zaključak o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2021. godinu; KLASA: 061-
01/22-01/01; URBROJ: 238-32-01/01-21-18 i Zaključak o dodjeli Nagrade Grada Vrbovca za 
životno djelo, KLASA: 061-01/22-01/01; URBROJ: 238-32-01/01-21-19 objavit će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca“ i čine sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 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 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 načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec; KLASA: 
024-04/22-01/43, 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 10. 
Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Vrbovcu 

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

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

 
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Vrbovcu ; KLASA: 024-04/22-01/44, 

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 11. 
Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad 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 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 popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vrbovec ; KLASA: 024-
04/22-01/45, 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 12. 
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu 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 je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje 
na ovakav Prijedlog te je otvorio 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 kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini; KLASA: 024-04/22-01/46, 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. 
Prijedlozi i mišljenja 

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

suradnji i zaključio sjednicu u 20.00 sati. 
 

 
Zapisničar 

 

Iva Suknaić 

Predsjednik Vijeća 
 

Krunoslav Sohora 
 


