
Z  A  P  I  S  N  I  K  
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 6. srpnja 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 (on-line, Google Meet), 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 – pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada, 
Mato Jelić – direktor tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. i mediji  
 

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici nazočno 13 od 15 vijećnika, 
(od kojih je vijećnica Rogožar prisutna on-line, putem videopoziva), odnosno da Vijeće ima 
kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Sa par minuta zakašnjenja stigli su i vijećnici 
Damir Fašaić i Dejan Jaić, što od tada čini kvorum od ukupno 15 vijećnika. Zatim se pristupilo 
verifikaciji Zapisnika s 8. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća upitao je ima li primjedbi na 
Zapisnik. Obzirom da primjedbi nije bilo, predsjednik Vijeća konstatirao je da je Zapisnik sa 8. 
sjednice usvojen. 

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 
utvrđen i glasi: 
 

D N E V N I   R E D 
 

AKTUALNI  SAT    

1. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu  
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj - gradonačelnik 
 

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa: 
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu 
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu 
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu 
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu 



e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu 
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu 
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu 
  Predlagatelj: Gradonačelnik  
             Izvjestitelji: Damir Lončarić – pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada (a i b) 
                                  Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove (c-g)     
 

3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina  
Predlagatelj: Gradonačelnik  

Izvjestitelj: Denis Kralj - gradonačelnik 

 
4. Donošenje Odluke o grobljima 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Mato Jelić – KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. - direktor 

 
5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete: 

a) isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području grada Vrbovca 

b) isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo 
c) isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području 

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

 
6. Donošenje Zaključka o objavi 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata  

 za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca  
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora  

 
7. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju: 

a) Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Vrbovca  
b) Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Vrbovca 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora 

 
8. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 

 
9. Donošenje Odluke o prihvatu dara 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 
 

10. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 
 

 



11. Donošenje Odluke o  ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
nekretninama 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 
 

12. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Povjerenstva za raspolaganje 
nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 

 
13. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

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

 
14. Donošenje Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje grada 

Vrbovca za 2022. godinu                   
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove 

 
15. Donošenje Zaključka o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik 

 
16. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća 

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

 
17. 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 pitanje odnosilo se na radove koji 

se odvijaju u Ulici Bubanj i Zagrebačkoj ulici. Vijećnik je pitao u kojoj su fazi radovi, dokle će 

potrajati i kada će završiti, obzirom na to da je ljeto, da u tim ulicama ima ugostiteljskih 

objekata i ljudi moraju otvarati prozore da uđe zraka, a velika je prašina. Drugo pitanje 

vijećnika odnosilo se na raspravu potaknutu na društvenim mrežama unazad nekoliko dana, 

koja se odnosi na dječji vrtić. Zatražio je da gradonačelnik objasni građanima što se to događa 

u dječjem vrtiću i kakva je to potrebna dodatna obnova te zamolio gradonačelnika da ga uputi 

u potencijalni problem, ako postoji problem. 



DENIS KRALJ - gradonačelnik  

Gradonačelnik je odgovorio kako su radovi u tijeku, u Ulici Bubanj radi se voda te su u 

Zagrebačkoj ulici radovi došli sve do Konzuma. Dodao je da su neki dan radove obišli 

predstavnici naše firme Vodovod i odvodnja i predstavnici Županijske uprave za ceste i kako 

je dogovorena sanacija te ulice te kako je već i prije rekao da će nam trebati svima malo 

strpljenja. Naveo je da je vijećnik, ako je ovih dana bio u Brčevcu, mogao vidjeti tamo i radove 

na kanalizaciji i kako je tek tamo prašina te u Naselju Stjepana Radića, gdje se u desnoj traci 

radi kanalizacija. Dodao je da je Grad stalno u kontaktu s izvođačima radova i sa Vodovodom 

i odvodnjom te kako se nada da će sanacija biti što prije, što nam je svima u interesu i zamolio 

je građane za strpljenje. U vezi drugog pitanja gradonačelnik je odgovorio kako je činjenica da 

su se u vrtiću pojavili nedostaci i kako mu je žao kao gradonačelniku da je do toga došlo, 

obzirom na to koliko je bilo problema i kad se vrtić gradio. Pojasnio je da je izvođač radova 

dobio posao na javnoj nabavi, a Grad je svoj ugovor korektno ispunio i dobio financiranje iz 

EU fondova u 100% iznosu, a da nismo dobili nikakve penale, usprkos svim problemima. 

Zaključio je da sve što se primijetilo da nije dobro, izvođač radova mora sanirati o svojem 

trošku i kako će se do kraja srpnja dostaviti igračke za igralište u vrtiću u Jugu, kako bi bilo 

primjerenije za djecu i čeka se da naraste i drveće koje je posađeno pa da bude malo i hlada. 

Gradonačelnik je zaključio ovu temu i ispričao se da mora nakratko izaći zbog obiteljskih 

obaveza, te da će ga zamijeniti njegov zamjenik u odgovaranju na pitanja u aktualnom satu. 

 

II STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik 

Vijećnik Tvorić imao je dva pitanja za zamjenika gradonačelnika. Prvo je pitanje bilo 

koji je status rješavanja pedijatra u Vrbovcu. Drugo pitanje bilo je ima li grad neko rješenje za 

djecu i koje će ono biti, obzirom da je u Vrbovcu ostalo dosta neupisane djece u vrtić, a bit će 

ih još i više kad djeca navrše godinu dana nakon 1. rujna. 

MARKO BELOŠEVIĆ - zamjenik gradonačelnika  

Zamjenik gradonačelnika odgovorio mu je kako se ništa nije pomaknulo s mrtve točke 

te se i dalje čeka konkretno rješenje od Zagrebačke županije, pošto je primarno zdravstvo u 

županijskoj obvezi te da je prije dvije i pol godine bio inicijalni sastanak s izvršnom vlasti, s 

pročelnicom za zdravstvo i s ravnateljem Doma zdravlja. Pojasnio je da je Županija pričala o 

planu uvođenja određenih modela u zdravstvo, kako bi sufinancirali kredite, vozila i stanove 

deficitarnim liječnicima i kako su tada su pitali da li smo zainteresirani priključiti se njihovoj 

ideji i tu su pregovori stali. Dodao je da ima neslužbenu informaciju, kako je dvoje liječnika 

poslano na specijalizaciju pedijatrije te se očekuje da će jedan od njih biti poslan u Vrbovec. 

Po drugom pitanju zamjenik je odgovorio kako je Grad na novu mjeru Ministarstva znanosti i 

obrazovanja prijavio dva vrtića, u Luki i u Lonjici. Pojasnio je da se čini da ćemo zbog čestih 

promjena natječaja, dobiti 30% sredstava koji su planirani za izgradnju, a ostatak se planira 

osigurati iz vlastitih sredstava. Zaključio je da mu je žao što je najavljeno da će biti otvoreno 

22 500 mjesta u vrtićima, da će država to sve financirati, ali kako izgleda da neće baš tako biti.   

 



Podsjetio je da se za vrtić u Jugu uspjelo osigurati 90% sredstava, a kasnije su sa javnom 

nabavom ti troškovi bili i nešto veći, ali se na kraju preko Ministarstva regionalnog razvoja i 

preko Zagrebačke županije i ostalih izvora značajnija sredstva i uspjelo se osigurati 80 % 

sredstava i kako nažalost u Luki i Lonjici neće biti tako veliki postotak ali će se isfinancirati sve 

jer je primarni cilj gradske uprave upisati čim više djece. 

 

III DAMIR FAŠAIĆ - HDZ 

Vijećnik je imao 2 pitanja za zamjenika gradonačelnika. Prvo pitanje bilo je o sustavu 

javnih bicikala za koji je vidio da su u izmjenama proračuna osigurana sredstva. Obzirom da je 

pročitao da će biti osigurano za taj projekt 400.000,00 kuna, od čega Grad treba dati 

250.000,00, a Fond za 150.000,00 kuna, vijećnik je upitao na kojem principu se planira 

uspostavit taj sustav, koliko se bicikala planira nabaviti i tko će ih moći koristiti, da li će se 

koristiti besplatno i u koje svrhe, kakav je plan. Drugo pitanje bilo je uređenje kružnog toga, 

jedinog u Vrbovcu, a to je projekt koji se izmjenama izbacio iz Proračuna. Vijećnika zanima 

zašto se odustalo od tog projekta. 

MARKO BELOŠEVIĆ - zamjenik gradonačelnika  

Zamjenik je odgovorio da se u rebalansu da bi dobili neka sredstva, negdje nažalost 

moraju i uzeti. Obzirom da su porezni prihodi i ostali prihodi iz posebnih namjena ograničeni, 

pojasnio je da se dobro treba balansirati koji će se projekti raditi, a koji neće. Potvrdio je da 

se planira postaviti tri mjesta s biciklima, u centru grada, u Jugu i kod željezničkog kolodvora i 

da će tako građani moći uzeti bicikl na jednoj lokaciji i ostaviti na drugoj, npr. uzeti ga u Jugu 

i ostaviti ga kod željezničkog kolodvora ili u centru. Naveo je da je projekt projektirao Hrvatski 

telekom i sada je u postupku javne nabave, kako ćemo vidjeti kakav će točno biti model, a ono 

što može reći da je telekom ponudio više opcija i besplatno i naplata i poseban račun i plaćanje 

kreditnom karticom, što će biti jamstvo da korisnik neće bicikl ukrasti ili da ne bude oštećen. 

Zaključio je da će se nijanse urediti kroz javnu nabavu, ali kako je to koncept javnih bicikala 

kako bi se građane potaknulo da čim manje koriste automobile i da se i ovaj vid transporta u 

Vrbovcu omogući te da su i mnogi drugi gradovi krenuli u ovom smjeru, Križevci, Rijeka i drugi, 

i da će više informacija biti poznato nakon procesa javne nabave. U vezi drugog pitanja o 

kružnom toku, ponovio je da se nešto moralo maknuti kod rebalansa proračuna da bi se u 

nešto drugo uložilo, kao što su i neke promjene sa nogostupima i žao mu je što se kružni tok 

neće urediti ove godine, ali da je vijećnik u pravu da bi to trebalo riješiti, a pošto nadležne 

županijske ceste nisu izrazile volju da to urede, da će Grad to urediti već sljedeće godine. 

 

IV MIROSLAV RANILOVIĆ - HSS 

Vijećnik je imao jedno pitanje vezano za sanaciju cesta i rekao da ga zanima sanacija 

cesta nakon radova na kanalizaciji i vodovodu u naseljima Brčevec, u Naselju Stjepana Radića, 

Peskovcu, Negovcu i Lonjici i kada će to biti. 

 



MARKO BELOŠEVIĆ - zamjenik gradonačelnika  

Zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako su u gradskoj upravi svjesni kakva je 

situacija nakon svih radova koji su izvedeni na pruzi, na kanalizaciji i na vodovodnoj mreži te 

kako je, uslijed svega, dobar dio cesta ostao razrovan. Dodao je kako se intenzivno radi na 

tome da izvođači radova čim prije saniraju ceste, ali da konkretne datume ne može reći. 

Zaključio je da je projekt vodovoda i aglomeracije višegodišnji san i da moli građane za 

strpljenje, jer se projekti lagano privode kraju i vodovod je došao u više od 50% naselja. 

 

V JASNA BENEDIK – nezavisna vijećnica 

Vijećnica je pohvalila mjeru uvođenja potpora učenicima srednjih škola za kupnju 

knjiga i postavila je pitanje koje vijećnicima sve češće upućuju i roditelji i učenici, da li se 

sufinanciranje udžbenika odnosi isključivo na kupnju novih knjiga ili će se moći nabaviti i stare 

knjige te kakva će biti daljnja procedura. 

MARKO BELOŠEVIĆ - zamjenik gradonačelnika  

Zamjenik gradonačelnika zahvalio je na ovom pitanju i odgovorio kako se čeka da 

prođe drugi krug upisa u srednje škole koji je obično oko 25. kolovoza, a nakon toga se planira 

početkom rujna raspisati natječaj. Dodao je da će većini roditelja, odnosno učenika koji polaze 

Srednju školu u Vrbovcu trebati minimalna dokumentacija; osobna iskaznica, potvrda o 

prebivalištu te broj računa na koji će im biti uplaćena sredstva, a ostalo će Grad riješiti sa 

srednjom školom, dok će učenici koji polaze srednje škole u drugim gradovima će trebati 

donijeti iz svoje srednje škole potvrdu. Pojasnio je da će Grad sufinancirati iznos od 500 kuna 

i nabavku novih ili rabljenih knjiga i neće tražiti nikakav račun za pravdanje i da je cilj pomoći 

svim roditeljima s iznosom od 500,00 kuna. Zamjenik je dodao da se ove godine mjera uvodi 

probno pa će se vidjeti kako će sve završiti, a kako bi možda od sljedeće godine povećali 

navedeni iznos i zaključio je da se mogu kupiti i nove knjige i rabljene, a u rujnu će se objaviti 

konkretna mjera kako bi svi imali više informacija. 

 

VI DEJAN JAIĆ – BM 365 Stranka rada i solidarnosti 

Vijećnik je imao dva pitanja za zamjenika gradonačelnika. Prvo pitanje se odnosilo na 
stanje u Lonjici, gdje je kako je rekao osim oštećenja od radova na cesti, također uz cestu, uz 

nogostup trava zarasla kao nikada do sada, u visini od metar i pol. Dodao je da zbog radova na 
cesti dolazi do fizičkih obračuna između vozača zbog neregulacije prometa, a naveo je i slučaj 
žene koja je upala autom u rov od kanalizacije jer također nisu bili propisno označeni radovi, 
pa je upitao kada je zadnji puta održan sastanak sa svim predsjednicima mjesnih odbora i 
zaključio da bi htio vidjeti zapisnik s tog sastanka. Drugo pitanje je vijećnik postavio oko teme 
sa predzadnje sjednice ovog Gradskog vijeća, a to je situacija u Vinogradskoj ulici i gradnji 
zgrada te katnosti tih zgrada i tezi gradonačelnika da bi jedna obitelj mogla postati socijalni 
slučaj jer nisu prihvatili sve što im je ponuđeno u zamjenu za kuću. Tražio je pismeni odgovor 
na pitanje što je to sve konkretno ponuđeno obitelji Borovčak da bi se Grad mogao priključiti 
preko njihove parcele na pristupnu cestu i jednog dana ostvariti sve što je bitno za Grad. 
 



MARKO BELOŠEVIĆ - zamjenik gradonačelnika 

Zamjenik gradonačelnika zamolio je vijećnika da odmah prijavi točnu lokaciju gdje je 
trava zarasla ako ima takvih saznanja i pojasnio da će ako se radi o županijskim cestama, 
gradske službe proslijediti prijavu njima, a ako se radi o nerazvrstanim cestama, naručiti 
odmah te poslove od Komunalca. Također je pozvao sve građane, kad god vide takve stvari da 
to prijave na mail ili na telefon gradske uprave i da će dečki iz Komunalca brzo reagirati. U vezi 
nedavnih konfliktnih situacija na cesti gdje su radovi, zamolio je građane za strpljenje i 
suradnju, jer je većina gradilišta osigurana semaforima i neka poštuju ta pravila i znakove. 
Zamjenik je pojasnio da se posljednji sastanak mjesnih odbora održao neposredno prije 
korone, nažalost, zbog korona virusa, te nije bilo mogućnosti okupljati veći broj ljudi, ali je 
Grad u redovitom kontaktu s njima, bilo putem maila, bilo putem telefona te je pohvalio 
predstavnike mjesnih odbora naglasivši kako je većina njih aktivna. Po drugom pitanju o 
obitelji Borovčak, zamjenik je odgovorio da će dobiti pismeni odgovor, ali da će i odgovoriti. 
Naveo je da su pregovori s obitelji Borovčak započeli prije četiri godine, kada je bio urbanistički 
plan kakav je bio, Vinogradska se na Nazorovu spajala na tri kraka, jedan krak je blokirala 
obitelj Borovčak sa svojom nekretninom, drugi je blokiran od strane osobe koja ima teret 
upisan u zemljišnoj knjizi, a treći od strane maloljetne osobe koja više nije rezident u RH i 
trebala bi suglasnost i suda, Centra za socijalnu skrb i odvjetnika i postupak bi dugo trajao. 
Dodao je da se zbog svega toga krenulo u pregovore za prvi krak sa obitelji Borovčak i 
ponuđena im je kuća u centru, ali su odbili i željeli stan, kada im je ponuđen stan, bio im je 
premali i ipak su htjeli kuću, ali sljedeća kuća je bila van grada pa su htjeli u centru grada, ali 
su i tu u centru odbili jer im je bila prevelika i da će se puno grijati i slično. Naveo je da su tri 
vlasnika kuće te obitelji i da se oni moraju međusobno dogovoriti. Zamjenik je za kraj zaključio 
da ipak neće trebati taj krak jer je osmišljen i 4. krak za koji je Ministarstvo prostornog uređenja 
danas dostavilo u pošti suglasnost da Gradu Vrbovcu daruju te nekretnine kako bi se spojile 
Vinogradska i Nazorova ulica i kako je nakon četiri godine dopisivanja s Ministarstvom i 
čekanja, konačno i ta agonija završena. 

 
Točka 1. 

Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu 
 

Prijedlog točke 1. obrazložio je zamjenik gradonačelnika Marko Belošević. Predsjednik 
Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje na ovakav Prijedlog i 
zatim je otvorio raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća zatvorio 
raspravu i dao predmetni Prijedlog na glasovanje. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća 
utvrdio je da je predmetni prijedlog donesen sa 12 (dvanaest) glasova „za“, 2 (dva) „protiv“ i 
1 (jednim) „suzdržanim“. „Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan Fotović, Miroslav 
Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka 
Lacković, Jasna Benedik, Helena Drvenkar, dr.sc. Stjepan Tvorić i Mirjana Kunder, „protiv“ su 
glasovali vijećnici Tomislav Grežina i Damir Fašaić, a „suzdržan“ je bio vijećnik Dejan Jaić.  

 
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu; KLASA: 024-04/22-

01/49, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku 
Grada Vrbovca“ i čine sastavni dio ovog zapisnika. 

 
 

 



Točka 2. 
Donošenje I. izmjena i dopuna Programa: 

a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu 
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu 
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu 
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu 
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu 
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu 
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu 

 
Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki. Vijećnik Dejan 

Jaić zamolio je da pročelnica Tanasković izvijesti o promjenama u sportu. Pročelnica je ukratko 
obrazložila prijedlog točke 2. g). Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za financije 
dao pozitivno mišljenje na ovakav Prijedlog i zatim otvorio raspravu. Potrebe za raspravom 
nije bilo pa je predsjednik Vijeća zatvorio raspravu i predložio da se za predmetni Prijedlog 
glasuje u paketu, što je jednoglasno i prihvaćeno. Provedeno je glasovanje u paketu za 
prijedlog I.  izmjena i dopuna Programa od a) do f) i predsjednik Vijeća utvrdio je da su 
predmetni prijedlozi izglasani sa 12 (dvanaest) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“. „Za“ su 
glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan Fotović, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko 
Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Jasna Benedik, Helena 
Drvenkar, dr.sc. Stjepan Tvorić i Mirjana Kunder, a „suzdržani“ su bili vijećnici Tomislav 
Grežina, Damir Fašaić i Dejan Jaić. 

 
I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 

2022. godinu; KLASA: 024-04/22-01/50, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; 
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 

2022. godinu; KLASA: 024-04/22-01/51, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; 
I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu; KLASA: 

024-04/22-01/52, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; 
I. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 

2022. godinu; KLASA: 024-04/22-01/53, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; 
I. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. 

godinu;  KLASA: 024-04/22-01/54, URBROJ: 238-32-01/01-22-1;  
I. izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 

2022. godinu; KLASA: 024-04/22-01/55, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; te 
I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu; KLASA: 

024-04/22-01/56, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; 
stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ i čine sastavni dio 

ovog Zapisnika. 
 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

Prijedlog točke 3. obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća zatim je 
otvorio raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnik Damir Fašaić i gradonačelnik. Predsjednik 
Vijeća zatvorio je raspravu i dao predmetni Prijedlog na glasovanje. Provedeno je glasovanje i 
predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni prijedlog donesen sa 11 (dvanaest) glasova „za“, 
2 (dva) „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“.  



„Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan Fotović, Miroslav Ranilović, Martina 
Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Jasna 
Benedik, Helena Drvenkar i Mirjana Kunder, „protiv“ su glasovali vijećnici Tomislav Grežina i 
Damir Fašaić, a „suzdržani“ su bili vijećnici Dejan Jaić i dr.sc. Stjepan Tvorić. 

 
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina; KLASA: 024-04/22-

01/37, 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 4. 

Donošenje Odluke o grobljima 
 

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 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 grobljima; KLASA: 024-04/22-01/57; 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 5. 
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete: 

a) isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području grada Vrbovca 

b) isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo 
c) isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području 

grada Vrbovca 
 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik 
Vijeća zatvorio raspravu i predložio da se za predmetni Prijedlog glasuje u paketu, što je 
jednoglasno i prihvaćeno. Provedeno je glasovanje u paketu za prijedlog točke 5. pod a), b) i 
c) i predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetni Zaključci doneseni jednoglasno sa 15 
(petnaest) glasova „za“.  
 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne 
komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Vrbovca; KLASA: 
024-04/22-01/58, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge javne tržnice na malo; KLASA: 024-04/22-01/58, URBROJ: 238-32-01/01-22-2; i  

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ukopa pokojnika na grobljima na području grada Vrbovca; KLASA: 024-04/22-01/58, 
URBROJ: 238-32-01/01-22-3; stupaju na snagu danom donošenja, objavit će se u „Glasniku 
Grada Vrbovca“ i čine sastavni dio ovog zapisnika. 



Točka 6. 

Donošenje Zaključka o objavi 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata 

za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca 

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

nema. Predsjednik Vijeća pojasnio je da je Odbor za izbor i imenovanja na svojoj sjednici 
utvrdio ovaj 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 Zaključak donesen jednoglasno sa 15 (petnaest) 
glasova „za“.  

 
Zaključak o objavi 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca; KLASA: 024-04/22-01/59, 
URBROJ: 238-32-01/01-22-1; stupa na snagu danom donošenja sastavni je dio ovog zapisnika. 

2. Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika 
članova Savjeta mladih Grada Vrbovca; KLASA: 024-04/22-01/59, URBROJ: 238-32-01/01-22-
2, objavit će se na «Radio Vrbovcu» i na web stranici Grada Vrbovca i sastavni je dio Zaključka 
o objavi te ovog zapisnika. 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju: 

a) Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Vrbovca 
b) Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Vrbovca 

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

nema. Predsjednik Vijeća pojasnio je da je Odbor za izbor i imenovanja na svojoj sjednici 
utvrdio ovaj prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo 
pa je predsjednik Vijeća zatvorio raspravu i predložio da se za predmetni Prijedlog glasuje u 
paketu, što je jednoglasno i prihvaćeno. Provedeno je glasovanje u paketu za prijedlog točke 
7. pod a) i b) i predsjednik Vijeća utvrdio je da su predmetne Odluke donesene jednoglasno 
sa 15 (petnaest) glasova „za“. Predmetnim Odlukama se u Etički odbor za predsjednika 
imenuje Damir Lončarić, a za članove vijećnik – vladajućih Krunoslav Sohora i vijećnik – oporbe 
Stjepan Tvorić, dok se u Vijeće časti imenuje za predsjednika Ivan Koprić, a za članove:  Stjepan 
Car, Vlado Cetl, Andreja Tanasković i Ljiljana Petanjek. 
 

Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Vrbovca; 
KLASA: 024-04/22-01/60, URBROJ: 238-32-01/01-22-1; i  

Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Vrbovca; KLASA: 
024-04/22-01/60, URBROJ: 238-32-01/01-22-2; stupaju na snagu osmog dana od dana objave 
u „Glasniku Grada Vrbovca“ i čine sastavni dio ovog zapisnika. 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o darovanju nekretnine 

 
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 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 darovanju nekretnine; KLASA: 024-04/22-01/61, URBROJ: 238-32-01/01-

22-1, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“ sastavni je dio 
ovog zapisnika. 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o prihvatu dara 

 
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 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 prihvatu dara; KLASA: 024-04/22-01/62, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, 

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

zapisnika. 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine 

 
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 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 na upravljanje i korištenje nekretnine; KLASA: 024-04/22-01/63, 

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  ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 

nekretninama 
 

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 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  ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama; KLASA: 

024-04/22-01/64, 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 Zaključka o primanju na znanje Izvješća Povjerenstva za raspolaganje 

nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca 

Predsjednik Vijeća upitao je ima li potrebe za izvještavanjem po ovoj točki i utvrdio da 
nema. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik 
Vijeća zatvorio 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 (prima se na znanje Izvješće Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 

u vlasništvu Grada Vrbovca); KLASA: 024-04/22-01/65, 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 13. 

Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
grada Vrbovca 

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

nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao 
pozitivno mišljenje na ovakav Prijedlog Odluke. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća 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 donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca;  

KLASA: 024-04/22-01/66, 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 14. 

Donošenje Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje grada 
Vrbovca za 2022. godinu 

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

nema. Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je 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 jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.  
 

Provedbeni plan za unapređenje zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 
2022. godinu;  KLASA: 024-04/22-01/67, 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 15. 
Donošenje Zaključka o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju 

 
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 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 potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju; KLASA: 

024-04/22-01/68, 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 16. 
Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća 

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 na 
svojoj sjednici utvrdio 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 jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“.  
 

Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca;  KLASA: 024-04/22-01/69, 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 17. 
      Prijedlozi i mišljenja 

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

suradnji i zaključio sjednicu u 19.00 sati. 
 

 
Zapisničar 

 

Iva Suknaić 

Predsjednik Vijeća 
 

Krunoslav Sohora 
 


