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Z  A  P  I  S  N  I  K  
sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 15. rujna 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 (kasnio – došao u 18:50 h), Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko 

Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Mirjana Kunder, Helena 

Drvenkar, Jasna Benedik, Damir Fašaić, Tomislav Grežina 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., Hrvoje Radin – direktor tvrtke 
GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o., Anita Batarelo – direktorica tvrtke RADIO VRBOVEC d.o.o. 
i mediji  
 

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 10. sjednicu Gradskog vijeća 
Grada Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici nazočno 12 od 15 
vijećnika, odnosno da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Sa par 
minuta zakašnjenja stigli su i vijećnici Tomislav Grežina i Dejan Jaić, što od tada čini kvorum 
od 14 vijećnika. Zatim se pristupilo verifikaciji Zapisnika s 9. sjednice Vijeća. Predsjednik Vijeća 
upitao je ima li primjedbi na Zapisnik. Obzirom da primjedbi nije bilo, predsjednik Vijeća 
konstatirao je da je Zapisnik sa 9. sjednice usvojen.  

Predsjednik Vijeća upitao je ima li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog 
reda. Predsjednik vijeća konstatirao je da su dvije točke, točka 7. i točka 8. promijenile naziv 
prilikom konačnog utvrđivanja prijedloga i da se sada zovu 7. Donošenje Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u 
ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave i  

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece 
djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca. Obzirom da drugih 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    
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1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 
razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine 

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

 
2. Donošenje Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju za 2021. 

godinu tvrtke: 
a)  KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.  
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. 
c) RADIO VRBOVEC d.o.o. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelji: Mato Jelić – KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. - direktor (a) 

       Hrvoje Radin – GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. - direktor (b) 
                           Anita Batarelo – RADIO VRBOVEC d.o.o. - direktorica (c) 

 
3. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog 

razvitka Grada Vrbovca (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – 
SECAP) 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj - gradonačelnik 
 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca 

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

 

5. Donošenje Odluke o poništenju 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 
 

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Denis Kralj - gradonačelnik 
 

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na 
sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i 
obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave 

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

 
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za 
čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove 
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9. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja 
– korisnika usluga   

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

 

10.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog 

gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“ 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 

 

11. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog 

gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“ 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika 
 

12. Prijedlozi i mišljenja 

D N E V N I   R E D 
 

Prije početka aktualnog sata, predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je dobio pismeni 

odgovor gradonačelnika na pitanje vijećnika Dejana Jaića u aktualnom satu prošle sjednice i 

zamolio je pročelnicu da uruči pismeni odgovor vijećniku. 

 

AKTUALNI SAT 

I STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI 

Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku, a riječ je o situaciji s distribucijom 

plina od strane “Plina Vrbovec”.  Obzirom da smo dobili obavijest da Plin Vrbovec prestaje s 

distribucijom plina i da taj prelazak prema Gradskoj plinari Zagreb nije išao baš najbolje, a 

određeni ljudi su si dali za pravo širiti dezinformacije, vijećnik je zamolio gradonačelnika da 

pojasni kakvo je stvarno stanje.  

DENIS KRALJ – gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio da je važno znati da mi u Vrbovcu pri tome nismo nikakav 

izuzetak, da je situacija sa plinom ista u Križevcima i Samoboru, dok Zelina i Ivanić moraju 

pokrivati milijunske minuse, a kako mi minusa nemamo, ali je situacija na tržištu takva da se 

odustalo od opskrbe i preporuka je građanima da se jave Gradskoj plinari Zagreb. Pojasnio je 

da je natječajem Gradska plinara Zagreb istisnula našu gradsku plinaru i kako je tražio sastanak 

u HERA-i i tamo su rekli da smirimo građane i da će rješenje građani dobiti do 1. listopada. 

Dodao je da razumije i Gradsku plinaru Zagreb, da u ovoj situaciji nerado primaju nove 

potrošače, no da su to po zakonu dužni, jer su se javili na natječaj i oni su javni opskrbljivač na 

našem području. Također je rekao da mu je žao što su ljudi dovedeni u neizvjesnost jer 

neizvjesnosti tu ne bi trebalo biti, jer su zakoni u ovoj državi jasni kad je u pitanju opskrba 
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plinom i trebaju se provoditi. Pojasnio je da zakon nalaže Gradskoj plinari Zagreb da preuzme 

3300 kućanstava s područja Vrbovca i da je na HERA-i i na državi da riješe ovaj problem.  

 

II DAMIR FAŠAIĆ – HDZ 

Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje je bilo stanje s tvrtkom Plin 

Vrbovec. Vijećnik je rekao da se tvrtka Plin Vrbovec d.o.o. bavila opskrbom i distribucijom, da 

je u opskrbi Plin Vrbovec u 2021. godini ostvario dobit oko 500 tisuća kuna, a u distribuciji oko 

50 tisuća kuna gubitka. S obzirom da se Plin više neće baviti opskrbom, već samo distribucijom 

u kojoj ostvaruje gubitke, a ima 9 zaposlenih osoba, pitanje vijećnika bilo je što će biti s 

tvrtkom Plin Vrbovec d.o.o. i zaposlenicima tvrtke. Drugo pitanje vijećnika bilo je izgradnja 

pješačke staze s rampom za osobe s invaliditetom, na spoju Kolodvorske ulice i Ulice Ivana 

Mažuranića, koja je koštala oko 280 tisuća kuna. Vijećnika je zanimalo što je tu toliko koštalo, 

kakvi su to radovi s obzirom na 50 metara staze i 20 metara rampe i tko je izvođač radova, da 

li je išao javni natječaj ili nije. 

DENIS KRALJ – gradonačelnik 

Gradonačelnik je rekao da gubici na plinskoj mreži iznose 7,5 posto i kako to 

predstavlja problem, a da se i  prije ove plinske krize razmišljalo o obnavljanju mreže. No, da 

se nakon analize došlo do neke grube cijene od 20 milijuna kuna kako bismo promijenili cijelu 

plinsku mrežu. Zaključio je da se u Komunalcu godinama dobro živjelo od plina i vode, a slabo 

se ulagalo u infrastrukturu, a sada imamo te gubitke koje treba sanirati, a kako je vrijeme pred 

nama neizvjesno te bi minus od  50 tisuća kuna odmah potpisao, kako bi ljudi imali plin, samo 

da ti gubici ne budu veći. Dodao je kako će se sada razmatrati sve cijene i da treba pričekati i 

vidjeti kakve mrežarine će propisati HERA, kakvi će biti gubici na mreži, koji bi ove godine 

mogli biti i veći. Zaključio je da je budućnost naše firme neizvjesna, da su ove godine Plin Zelina 

i Ivaplin propali, ali da se nada da će Plin Vrbovec opstati, no kako je situacija u kojoj smo se 

našli je vanserijska i moramo razmatrati sve opcije. U odgovoru na drugo pitanje, o rampi za 

invalide, gradonačelnik je rekao kako su to cijene s kojima danas živimo, da su cijene radova 

velike, cijene radova divljaju, kao što su podivljale i cijene u dućanima, kako je bilo tamo i 

puno posla, iako se čini da je to mali potez, ali bilo je i zemljanih radova, dosta je dugačka 

staza i trebalo je asfaltirati i staviti ogradu. Rekao je da bi i on volio da je cijena manja, no to 

je cijena koja je tržišna, a izvođač radova je bio naš Komunalac. 

 

III TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP 

Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje postavio je u vezi radova 

koji su započeli na izgradnji vodovoda, odnosno bude i kanalizacija. Vijećnika je zanimalo u 

kojoj fazi je sanacija nogostupa i cesta na dijelu gdje su se gradili vodovod i kanalizacija, te 

obzirom da je nogostup u Lonjici u katastrofalnom stanju, u kojem periodu bi se taj nogostup 

mogao sanirati. Po drugom pitanju, vijećnik je upitao kakva je situacija sa skelom u centru 

grada, koja je uzurpirala javni prostor, je li ona u fazi sanacije ili ona štiti građane od pada 

predmeta sa zgrade. 
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DENIS KRALJ – gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio kako se nadao da će sanacija nogostupa u Lonjici biti još 

ovoga ljeta, no radovi na kanalizaciji su se malo odužili, usporili zbog ovog skoka cijena. Dodao 

je kako bi bio grijeh sanirati nogostup nakon radova na vodovodu i kasnije ga ponovo raskapati 

zbog radova na kanalizaciji i kako su neki dijelovi sanirani, Konak, Bubanj, Peskovec, Vrhovec, 

Negovec, Celine, tako da sanacija se kreće. Naveo je da ima još puno oštećenja na cestama u 

Brčevcu, Naselju Stjepana Radića, Savskoj cesti, Prilesju i Pavlovcu, no da će nam trebat svima 

puno strpljenja, kad se sva ta infrastruktura ugradi kod nas i da se nakon toga sve ceste i 

saniraju.  Zaključio je da se pokušava ubrzati koliko se može. U vezi drugog pitanja, 

gradonačelnik je odgovorio da je skela tu da štiti građane i djecu koja prolaze centrom i kako 

to što fasada na zgradi nije ranije sanirana, kako je to neodgovornost stanara i zaključio je da 

se zbog toga više puta apeliralo na stanare da ubrzaju radove i pronađu izvođača. 

Gradonačelnik je rekao da zadnje što zna, da imaju neke ponude izvođača i da se nada kako 

će ubrzo odabrati i sanirati pročelje svoje zgrade. 

 

IV DEJAN JAIĆ - BM 365 - Stranka rada i solidarnosti 

Vijećnik je imao jedno pitanje za gradonačelnika te jedno za zamjenika gradonačelnika. 

Prvo je upitao gradonačelnika o izgradnji nogostupa kroz Celine, koji je hvalevrijedan projekt 

ali ga zanima zašto se izgradnjom nogostupa u donjem dijelu koji ide prema Gaju dozvolilo da 

se odvodnja određenih kućanstava spoji u cijev koja odvodi oborinsku odvodnju. Pojasnio je 

da se zbog toga na kućnom broju 207 kompletna oborinska odvodnja, tj. kanalizacija slijeva 

kraj kuće i da se sada radi da se kopa unazad, a ne želi se to riješiti prirodnim tijekom gdje bi 

se taj dio spojio u kanal. Naveo je da situaciju može potvrditi i vijećnica Benedik koja ima tamo 

i zemljište. Upitao je gradonačelnika da li može primiti te zabrinute građane iz Celina, obzirom 

da im se Vlado Mesnik, predsjednik MO Celine, ne javlja na telefon.  

Drugo pitanje vijećnika za zamjenika gradonačelnika bilo je u vezi Nerezina. Naveo je 

da je i on sam bio 2017. dio inicijative skinimo lokot sa Nerezina i spasimo gradsko odmaralište 

i kako je zahvaljujući građanima 2017. koji su glasovali za gradonačelnika uspjelo u tome, 

krenulo u dobrom smjeru, osnovalo se i društvo koje posluje kvalitetno i sve aktivnosti se 

odvijaju i naša djeca i sugrađani mogu tamo ljetovati. Obzirom da je zamjenik Marko Belošević 

bio od početka tamo direktor društva, pa nakon što je 2021. postao zamjenik gradonačelnika 

i izabran je novi direktor, preuzeo ulogu prokurista, vijećnik ga je upitao što on sada radi u 

tom društvu i radi li on tamo u odmaralištu ili ljetuje te može li objasniti svoju funkciju tamo i 

prima li naknadu za svoj posao. 
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DENIS KRALJ – gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio kako se obično izlazi na sve intervencije vezane za 

nogostup i kako je ta situacija u Celinama složena, ali se rješava. Rekao je da zna kako su neki 

građani nezadovoljni s tim rješenjem, ali kako se ne može uvijek svima udovoljiti. Zaključio je 

da se radi na tome da se ta oborinska voda riješi te da će kontaktirati ponovno ljude koje žive 

na tom kućnom broju i vidjeti o čemu se radi.  

MARKO BELOŠEVIĆ – zamjenik gradonačelnika 

 Zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako je Grad prije pet godina otvorio 

odmaralište u Nerezinama, prije pet sezona, 2018. godine. Zatim je Gradsko vijeće osnovalo 

tvrtku čiji je on bio prvi direktor, a prošle godine je tu funkciju preuzeo kolega Hrvoje Radin. 

Doadao je da su zatvorili 5. sezonu, ukupno je bilo 9226 noćenja, 1172 gosta i to je rekordna 

sezona. Direktor prima naknadu za volontera 2.000,00 kuna, a kako mu on u tome svemu 

pomaže i ne prima nikakvu ekstra naknadu za sve to, i kako ne ljetuje u privatnom aranžmanu 

već je tamo isključivo poslovno, a naravno da se nekad i okupa kad je dolje. Direktor Radin ne 

stigne sve sam odraditi uz svoj posao u školi, te je zamjenik naveo kako mu on pomaže oko 

bookinga i pripreme oko svih detalja i kako misli da dobro tako funkcioniraju. Dodao je kako 

se i ove godine očekuje dobit od oko 300.000,00 kuna koa i prošle, s time da se nisu dizale 

cijene škole plivanja za naše učenike, već isključivo za goste 2.200,00 kuna, što je još uvijek 

povoljno te je i dalje bila rekordna posjećenost. Pozvao je i vijećnika i ostale vijećnike da 

slobodno dođu i oni pomoći malo dolje u odmaralište, kako on više nije prokurist u firmi nego 

kao zamjenik gradonačelnika je zadužen za Nerezine i pomaže dolje kao što pomaže i vijećnik 

Fotović, predsjednik nadzornog odbora tvrtke Gradski objekti Vrbovec d.o.o. Zamjenik je 

zaključio da se radi maksimalno pošteno i ništa se ne mulja i kako ne razumije vijećnikovo 

pitanje i sumnje oko toga. 

 

V HELENA DRVENKAR – HSS 

Vijećnica je imala jedno pitanje za gradonačelnika, u vezi Javnog poziva koji je Grad 

Vrbovec objavio za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore učenicima srednjih 

škola za 2022./2023. godinu. Vijećnica je upitala može li gradonačelnik reći nešto više o tome, 

tko ima pravo na tu potporu, koji je iznos potpore i do kada je rok za podnošenje zahtjeva. 

DENIS KRALJ – gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio kako je to nova mjera, na koju je jako ponosan i na koju 

svi možemo biti ponosni, a to je potpora u iznosu od 500,00 kuna za knjige za srednjoškolce. 

Dodao je kako je osigurano 300.000,00 kuna, javilo se do sad već oko 200-tinjak učenika, a 

rok im je da se jave do kraja ovog mjeseca i kako vjeruje da će svi iskoristiti to svoje pravo i 

kako se svake godine pokušava uvesti nešto novo, nešto što će na neki načina olakšati ljudima 

život i školovanje našoj djeci.  Naveo je kako smo ove godine platili i 550.000,00  kuna za radne 

bilježnice i pomagala za osnovnu školu, i to već petu godinu zaredom, ove godine je uvedena 

i potpora za srednju školu. 
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VI TOMISLAV GREŽINA  - HDZ 

Vijećnik je imao dva pitanja za gradonačelnika. Prvo je upitao koliko je ostalo 

neupisane djece u dječje vrtiće te što gradonačelnik poručuje roditeljima koji nisu uspjeli 

upisati svoju djecu, što sad i kud sa djecom. Drugo pitanje je bilo u vezi najavljenog povećanja 

vrtića za 150,00 kuna, zbog povećanja troškova poslovanja, a vijećnika zanima zašto Grad na 

sebe ne preuzme dodatni trošak poskupljenja dječjih vrtića te na taj način rastereti roditelje, 

te da li su u tih 150,00 kuna uključene i higijenske potrepštine. Vijećnik je procijenio da je to 

na ukupan broj od oko 300 djece to godišnje oko pola milijuna kuna u Proračunu od 100 

milijuna kuna. Upitao je može li se stvarno reći da u takvom proračunu nema novaca za 

sufinciranje dodatnog troška vrtića, obzirom da se na ovoj sjednici donosi i Odluka o prodaji 

zemlje u iznosu od milijun i dvjesto tisuća kuna, te kako po tome novaca ima, a volje nema. 

 

DENIS KRALJ – gradonačelnik 

Gradonačelnik je odgovorio kako je bez mjesta u vrtiću ostalo pedesetak djece, najviše 

za jaslice te u skupini 2-3 godine, da je došlo do sve veće potrebe za dječjim vrtićima i da smo 

napravili najviše što smo mogli, a to je da je nakon 50 godina sagrađen novi dječji vrtić, 

upisano dodatnih 100-tinjak djece i da nije napravljen taj potez, danas bi na listi čekanja imali 

njih 200. Također je dodao da su isprojektirana dva nova vrtića, u Luki i Lonjici, te da su 

prijavljeni na EU fondove i čeka se odobrenje tih sredstava. Što se tiče poskupljenja, 

gradonačelnik je odgovorio da je cijena smještaja 550,00 kuna, što je najjeftinije u usporedbi 

sa gradovima koji nas okružuju, kao što su Dugo Selo i Ivanić sa 750,00 kuna, Zelina 650,00 

kuna ili Križevci sa 830,00 kuna za vrtić. Gradonačelnik je za kraj napomenuo kako je Grad 

Vrbovec 2016. izdvajao za vrtiće 5,1 milijuna kuna, a danas se izdvaja oko 10 milijuna kuna za 

vrtiće, dakle gotovo 100% više nego prije. Zaključio je da za vrtiće izdvajamo jako puno i kako 

misli da je vrijeme da počnemo pomagati i druge skupine stanovništva, osnovnoškolce, 

srednjoškolce, poduzetnike, umirovljenike i druge, kao i svu infrastrukturu koju moramo 

održavati. Također je naveo da se na te sve skupine stanovništva različitim potporama 2016. 

godine trošilo 6,4 milijuna kuna, a danas ukupno oko 12 milijuna kuna te kako osim 

sufinanciranja vrtića i udžbenika i prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, imamo i 

troškove sufinanciranja potpora za novorođenčad, prijevoza starijih osoba, logopeda, 

stipendije učenika i studenata, nagrade najboljim učenicima i drugo. Obzirom na sva 

poskupljenja, pojasnio je da se predlaže da se cijena gradskog vrtića poveća na 700 kuna te je 

tako gradski vrtić i dalje jeftiniji od onih privatnih, odnosno da je prema prijedlogu, nova cijena 

za roditelje u gradskom vrtiću 700,00 kuna, dok će se sufinanciranje za ostale vrtiće povećati 

na 1.300,00 kuna, odnosno 1.400,00 kuna za Dječji vrtić Dobri. Zaključio je da se jako puno 

pomaže iz proračuna za djecu i da u nekom trenutku moramo negdje nešto i uzeti. 
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Točka 1.  
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca  

za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine 
 

Prijedlog točke 1. obrazložila je pročelnica Ljiljana Petanjek. Predsjednik Vijeća 

izvijestio je Vijeće da je Odbor za financije dao pozitivno mišljenje na ovaj prijedlog. 

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 izvještaj donesen sa 14 (četrnaest) glasova „za“, 

koliko je u tom trenutku bilo prisutno vijećnika u Vijećnici (vijećnik Grežina izašao je nakratko 

iz Vijećnice u vrijeme glasovanja). 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-
30.06.2022. godine;  KLASA: 024-04/22-01/70, 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 Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju  

za 2021. godinu tvrtke: 
a) KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.  

 
Predmetno Izvješće podnio je Gradskom vijeću Mato Jelić, direktor tvrtke 

KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena je rasprava 
u kojoj su sudjelovali vijećnici Fašaić i Jaić, direktor Jelić i gradonačelnik. Predsjednik Vijeća 
zatvorio je raspravu i konstatirao da je Vijeće primilo na znanje predmetno Izvješće pod a). 

Zaključak kojim se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC 
VRBOVEC, d.o.o. za 2021. godinu; KLASA: 024-04/22-01/71, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, 
objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
b) GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. 

 
Predmetno Izvješće podnio je Gradskom vijeću, Hrvoje Radin,  direktor tvrtke GRADSKI 

OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena je rasprava u kojoj 
su sudjelovali vijećnici Fašaić, Grežina i Jaić, gradonačelnik zamjenik gradonačelnika. 
Predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i konstatirao da je Vijeće primilo na znanje predmetno 
Izvješće pod b). 
 

Zaključak kojim se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju tvrtke GRADSKI 
OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. za 2021. godinu; KLASA: 024-04/22-01/71, URBROJ: 238-32-01/01-
22-2, objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

c) RADIO VRBOVEC d.o.o. 
 

Predmetno Izvješće podnijela je Gradskom vijeću Anita Batarelo, direktorica tvrtke 

RADIO VRBOVEC d.o.o. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

Provedena je rasprava u kojoj se za riječ javio vijećnik Fašaić. Predsjednik Vijeća 

zatvorio je raspravu i konstatirao da je Vijeće primilo na znanje predmetno Izvješće pod c). 
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Zaključak kojim se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju tvrtke RADIO VRBOVEC 
d.o.o. za 2021. godinu; KLASA: 024-04/22-01/71, URBROJ: 238-32-01/01-22-3, objavit će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca“ i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka 

Grada Vrbovca (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) 
 

Prijedlog Odluke 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 i zatim je otvorio raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo pa je predsjednik Vijeća dao 
na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da 
je predmetni prijedlog donesen sa 13 (trinaest) glasova „za“, koliko je u tom trenutku bilo 
vijećnika prisutnih u Vijećnici (vijećnik Fašaić i vijećnica Benedik nisu bili u Vijećnici prilikom 
glasovanja). „Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, Stjepan Fotović, Miroslav Ranilović, Martina 
Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Helena 
Drvenkar, Mirjana Kunder, Tomislav Grežina, Dejan Jaić i dr.sc. Stjepan Tvorić. 

 
Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada 

Vrbovca (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP); KLASA: 024-04/22-
01/72, 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 izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca 
 

Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte na 
svojoj sjednici utvrdio ovakav prijedlog Odluke. Prijedlog Odluke obrazložio je predsjednik 
Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte, Stjepan Fotović. Predsjednik Vijeća otvorio je 
raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Grežina i Jaić te gradonačelnik. Predsjednik Vijeća 
zatvorio 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 „suzdržana“ glasa. „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 dr.sc. Stjepan Tvorić, a suzdržani su bili 
vijećnici: Damir Fašaić, Tomislav Grežina i Dejan Jaić. 
 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca;  KLASA: 
024-04/22-01/73, 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. 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o poništenju 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 predmetna Odluka donesena jednoglasno sa 15 (petnaest) 

glasova „za“.  

Odluka o poništenju 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca; KLASA: 024-04/22-01/74; 

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

Grada Vrbovca“, na mrežnoj stranici Grada Vrbovca i Radio Vrbovcu, te čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

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

raspravu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Fašaić i gradonačelnik. 
Predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Provedeno je 
glasovanje i predsjednik Vijeća utvrdio je da je predmetni prijedlog donesen sa 13 (trinaest) 
glasova „za“, koliko je u tom trenutku bilo vijećnika prisutnih u Vijećnici (vijećnik Fašaić i 
vijećnik Grežina nisu bili u Vijećnici prilikom glasovanja). „Za“ su glasovali: Krunoslav Sohora, 
Stjepan Fotović, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir Antolković, 
Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Jasna Benedik, Helena Drvenkar, Mirjana Kunder, Dejan Jaić 
i dr.sc. Stjepan Tvorić. 

 
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja; KLASA: 024-04/22-01/75, 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 7. 
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na 

sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u 
drugim jedinicama lokalne samouprave 

 
Prijedlog Odluke obrazložila je pročelnica Andreja Tanasković. Predsjednik Vijeća 

izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao pozitivno mišljenje na ovaj 

prijedlog Odluke. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici 

Fašaić i Jaić, gradonačelnik i pročelnica Tanasković. Predsjednik Vijeća zatvorio 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“.  
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Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na 
sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u 
drugim jedinicama lokalne samouprave;  KLASA: 024-04/22-01/76, URBROJ: 238-32-01/01-
22-1, stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a primjenjuje se 
od 1. listopada 2022. godine i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Točka 8. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje 

djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca 
 

Prijedlog Odluke obrazložila je pročelnica Andreja Tanasković. Predsjednik Vijeća 

izvijestio je Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao pozitivno mišljenje na ovaj 

prijedlog Odluke. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici 

Fašaić i Jaić, gradonačelnik i pročelnica Tanasković. Predsjednik Vijeća zatvorio 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 izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti 
dadilje na području grada Vrbovca;  KLASA: 024-04/22-01/77, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, 
stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a primjenjuje se od 1. 
listopada 2022. godine i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja – 

korisnika usluga 
 

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Denis Kralj. Predsjednik Vijeća izvijestio je 
Vijeće da je Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte dao pozitivno mišljenje na ovaj prijedlog 
Odluke. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Fašaić, Jaić i 
Grežina, gradonačelnik i pročelnica Tanasković. Predsjednik Vijeća zatvorio 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 glasa „protiv“. „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 dr.sc. Stjepan Tvorić, a „protiv“ su bili vijećnici: Damir Fašaić, 
Tomislav Grežina i Dejan Jaić. 
 

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja – korisnika 
usluga;  KLASA: 024-04/22-01/78, URBROJ: 238-32-01/01-22-1, stupa na snagu osmi dan od 
dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a primjenjuje se od 1. listopada 2022. godine i 
sastavni je dio ovog zapisnika. 
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Točka 10. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva 

„Poduzetnik 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 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 izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva 

„Poduzetnik Vrbovec“; KLASA: 024-04/22-01/79; 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 11. 

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog 

gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“ 

 
Predmetni prijedlog obrazložio je zamjenik gradonačelnik Marko Belošević. 

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 II. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog gospodarstva 

„Poduzetnik Vrbovec“; KLASA: 024-04/22-01/80; 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 12. 
Prijedlozi i mišljenja 

 
Pod točkom prijedlozi i mišljenja javio se vijećnik Tomislav Grežina i pozvao sve prisutne 

da u subotu u 10.00 sati dođu na Prvenstvo Hrvatske u hrvanju, koje će se održati u sportskoj 
dvorani Osnovne škole Marije Jurić Zagorke. Obzirom da drugih prijedloga i mišljenja nije bilo, 
predsjednik Vijeća zahvalio se svima i zaključio sjednicu u 20. 45 sati. 

 
 

Zapisničar 
 

Iva Suknaić 

Predsjednik Vijeća 
 

Krunoslav Sohora 
 


