
 

 

 Na temelju članka 35b. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 

144/12) i članka 41. Statuta Grada Vrbovskog ("Službene novine PGŽ", broj 27/09,  31/09, 

43/10, 8/13 i 41/14) podnosim sljedeće 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu za razdoblje od 1. srpnja  do 31. prosinca  2014. godine 

 

 

 Polazeći od zakonske i obveze propisane Statutom Grada Vrbovskog dostavljam  

Gradskom vijeću Grada Vrbovskog izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 

2014. godine. 

 U proteklom izvještajnom razdoblju pokrenuto je niz radova i projekata o čemu će se 

reći nešto više u nastavku.    

         

Značajan pomak učinjen je na poboljšanju kvalitete komunalnih usluga i komunalne 

infrastrukture kroz Programe održavanja i građenja objekata komunalne infrastrukture. 

Najznačajniji zahvati na realizaciji poslova komunalne i druge infrastrukture odrađeni su u 

drugoj polovici prošle 2014. godine, točnije od sredine mjeseca srpnja pa sve do kraja godine 

što je ovisilo o vremenskim uvjetima koji su protekle godine bili izuzetno nepovoljni i jako 

otežavalo izvođenje radova na otvorenom gdje su se radovi izvodili.  

 Usprkos svemu, na cijelom području Grada Vrbovskog i svih mjesnih odbora, radilo 

se sljedeće: asfaltiranje nerazvrstanih cesta, nogostupa i parkirališta u iznosu od 550.513,46 

kuna, završeno je uređenje ceste uz rijeku Kupu u dužini od 2,6 km na što je prošle godine 

utrošeno 577.614,47 kuna, izvršeno je poboljšanje kolničke konstrukcije ceste prema Riblju 

(Severin na Kupi) u iznosu od 302.255,73 kuna, izvršeni su razni popravci, obnove i 

održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 486.452,66 kuna. 

 Isto tako, obnovljen je most na rijeci Dobri u Mlinarima, most na potoku Ribnjak u 

Tićima, uređene su staze i  mostići kod Čogrljinog jezera u Moravicama, obnovljeni su 

oronuli zidovi kod škola na Senjskom i Jablanu, obnovljen je potporni zid u Željezničkoj ulici 

prema komunalnom poduzeću Komunalac u Vrbovskom, izvršeno je uređenje prilazu kanjona 

Kamačnik, uređeno je parkiralište i zid kod doma kulture u Vrbovskom kao i unutrašnjost 

doma, također je nastavljeno s uređivanjem parka ispred škole u Moravicama. 

 Postavljena su nova rasvjetna tijela na sljedećim lokacijama: uz prilaznu cestu prema 

Kamačniku, u Severinu na Kupi kod benzinske postaje, u selu Liplje prema kapelici Sv. 

Leonarda, kraj vatrogasnog doma u centru Jablana, u selu Blaževci prema vikend naselju, u 

ulici Blažev brijeg u Vrbovskom, u Moravicama (Goranska ulica, Tići, Bunjevci, Vučkovići).  

 Pokrenuta je obnova zida na groblju "Lovnik" u Vrbovskom, nabavljeno je novo 

pogrebno vozilo te obavljen niz poslova na održavanju i obnovi drugih mrtvana.  

 Ukupno je kroz Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

utrošeno 2.475.585,90 kuna, a kroz Program građenja objekata komunalne infrastrukture 

2.517.305,67 kuna.  

 Također je izvršeno uređenje zgrade FINE i pripadajućeg okoliša,uređena je fasada 

zgrade u kojoj se nalaze prostorije mjesnog odbora u Gomirju, obnovljeno je i uređeno 

igralište kod škole u Gomirju, obnovljena je zidna stijena u školi u Vrbovskom i započeto je s 

gradnjom svlačionica tenis kluba u Vrbovskom, obnovljena je kapelica Sv. Antuna u 

Vrbovskom.
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 Na prostoru izletišta Kamačnik pristupilo se prilagodbi katastarskih planova stvarnom 

stanju na terenu, a 18.09.2014. na desetoj sjednici Gradsko vijeće Grada Vrbovsko donijelo 

je prve ciljane izmjene Prostornog plana Grada Vrbovskog sa sadržajima značajnim za 

razvoj Grada, koje između ostalog uključuju prostor izletišta Kamačnik.  

 Prema planu vodnih građevina do kraja prošle godine u poboljšanje vodoopskrbe na 

području Grada Vrbovskog uloženo je ukupno 838.277,70 kuna. 

 Niz prethodno navedenih radova realiziran je u suradnji s tvrtkom "Viadukt" d.d. iz 

Zagreba, građevinskim obrtom "Mežnar" iz Barilovića, Duga Resa, poduzećem "Luko" d.o.o. 

iz Vrbovskog, elektroinstalacijskim obrtom "Udiković" iz Ogulina, geodetskom tvrtkom "GEA-

D" iz Ogulina, tvrtkom za urbanizam i planiranje "ADF" iz Karlovca, komunalnim poduzećem 

"Komunalac" d.o.o. iz Vrbovskog, kao i nizom manjih obrtnika svi s područja Grada.  

 

Prijavom na javne natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za OIE 

i EnU Grad Vrbovsko je osigurao dio sredstava za sufinanciranje poticanja korištenja 

obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama. Po 

provedenom natječaju s Fondom su potpisana su dva ugovora i to: 1. Ugovor o zajedničkom 

financiranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Poticanje 

povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Vrbovskog za 

2014. godinu“ davanjem sredstava pomoći i 2. Ugovor o zajedničkom financiranju Programa 

korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu za 

2014. godinu - Grad Vrbovsko“ davanjem sredstava pomoći. U skladu s navedenim 

ugovorima Grad Vrbovsko je raspisao javne natječaje za svoje građane na kojima je u skladu 

uvjetima Fonda propisanim Pravilnicima i ovisno o raspoloživim sredstvima zaključkom 

gradonačelnika izvršen odabir korisnika koji su ispunjavali uvjete natječaja, te su isti pozvani 

da sukladno uvjetima dostave glavne projekte. 

Izrađen je elaborat infrastrukture HT-a na području Grada Vrbovskog koja se nalazi 

na nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovskog temeljem kojeg će se sklopiti ugovor o pravu 

služnosti i naknadi za istu kojim će ugovorom Grad Vrbovsko imati pravo na godišnju 

naknadu za služnost prolaza HT infrastrukture preko nekretnina u vlasništvu Grada 

Vrbovskog u iznosu od cca 37.000,00 kuna, te za prethodne tri godine u jednokratnom iznosu 

od cca 111.000,00 kuna. Sklapanje ugovora s HT-om o navedenom pravu služnosti očekuje se 

u veljači 2015. godine. 

 

Na sastanku održanom 24. 11. 2014. godine u prostorijama DUUDI-a s predstojnikom 

Mladenom Pejnovićem dogovoren je način rješavanja imovinskopravnih odnosa koji su 

problematični između Grada Vrbovskog i Republike Hrvatske, te koji spriječavaju realizaciju 

projekata na području Grada Vrbovskog. Najvažniji problem za koji je dogovoren način 

rješavanja je deponij Cetin Vrbovsko za koji se još od 2005. godine nije uspjelo riješiti 

imovinskopravne odnose. Do kraja 2014. godine prikupljana je potrebna dokumentacija, te je 

ista podnesena DUUDI-u tijekom mjeseca siječnja 2015. godine i očekuje se konačno 

riješavanje u mjesecu ožujku 2015. godine. 

Utvrđeni su prijedlozi novih odluka koje su upućene Gradskom vijeću na usvajanje, a 

neki od važnijih su: 

- u cilju omogućavanja daljnjeg ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju na području 

Grada Vrbovskog, a i usklađivanja s pozitivnom zakonskom regulativom po prethodnoj 

suglasnosti Hrvatskih voda utvrđen je prijedlog nove Odluke o odvodnji otpadnih voda na 

području Grada Vrbovskog koji je u mjesecu srpnju i usvojen na Gradskom vijeću,  
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- u cilju usklađivanja s pozitivnim propisima u srpnju je utvrđen prijedlog nove 

Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na 

području Grada Vrbovskog koji je usvojen na Gradskom vijeću,   

- kako bi se omogućilo da se prikupe sredstva za potrebu izgradnje sustava za javnu 

vodoopskrbu i odvodnju, odnosno izradu projektne dokumentacije za isto prema 

mogućnostima koje pruža Zakon o financiranju vodnog gospodarstva utvrđen je prijedlog 

Odluke o naknadi za razvoj kojom je uvedeno da se na računu za vodnu uslugu iskazuju 

naknade za javnu vodopskrbu i javnu odvodnju koje se knjiže na posebnom računu i strogo su 

namjenski prihodi, 

- zbog omogućavanja prijevoza učenika koji pohađaju srednje škole u Karlovcu 

utvrđen je prijedlog nove Odluke o lokalnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom 

prometu na području Grada Vrbovskog koja je i usvojena na Gradskom vijeću, 

- utvrđen prijedlog izmjene i dopune Odluke o zakupu poslovnog prostor u vlasništvu 

Grada Vrbovskog kako bi se omogućilo da se derutni poslovni prostori lakše daju u zakup i 

ne ostaju prazni već donose prihod, 

- u cilju realizacije održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno čišćenja snijega - zimske 

službe kroz gradsko komunalno društvo utvrđeni su prijedlozi izmjena Odluka nerazvrstanim 

cestama na području Grada Vrbovskog i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se 

obavljaju na temelju pisanog ugovora koje su usvojene na Gradskom vijeću, 

- radi omogućavanja razvoja gospodarstva na području Grada Vrbovskog utvrđen je 

prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko za 

zaduženje i jamstva za ispunjenje preuzetih obveza i prijedlog odluke o davanju kratkoročnog 

zajma trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko koje su usvojene na Gradskom vijeću, 

-  zbog smanjenja troškova objave akata gradskih tijela Grada Vrbovskog utvrđen je 

prijedlog Odluke o izdavanju Službenog glasila Grada Vrbovskog i uz to pripadajuća izmjena 

Statuta Grada Vrbovskog koji su usvojeni na Gradskom vijeću. 

         

Dana 11. srpnja 2014. godine Grad Vrbovsko je posjetio ministar zaštite okoliša i 

prirode Mihael Zmajlović. Razlog njegova dolaska bio je podizanje zastave Natura 2000 u 

našem zaštićenom krajobrazu Kamačniku u nazočnosti Sonje Šišić, ravnateljice JU "Priroda". 

To je vrijedno priznanje za prirodno bogatstvo i bioraznolikost ovog zaštićenog područja. To 

što se nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000 daje dodatni potencijal za održivi razvoj koji 

se temelji na suživotu čovjeka i prirode. Kolike su koristi od ekološke mreže Natura 2000 

govori podatak Europske komisije da područja pod mrežom Natura 2000 u Europskoj uniji 

donose između 50 i 85 milijardi eura godišnje samo od turizma. Tako je značajni krajobraz 

Kamačnik postao dio europske ekološke mreže Natura 2000. Ministar Zmajlović istaknuo je 

da ekološka mreža Natura 2000 donosi brojne koristi i otvara mogućnost za razvoj zaštićenih 

područja, ali   održivi razvoj koji se temelji na suživotu čovjeka i prirode. Također je ministar 

bio upoznat i sa štetama nakon ledoloma koji je ostavio trag na kanjonu Kamačnik i za koje 

će trebati duže vrijeme da se otklone i saniraju. 

Grad Vrbovsko zajedno sa ostalim gradovima i općinama Gorskog kotara nastavio je 

borbu protiv stupanja na snagu Zakona o regionalnom razvoju. Održano je niz koordinacija 

načelnika i gradonačelnika goranskih općina i gradova kako bi se donijelo neko prihvatljivo 

rješenje za opstojnost Gorskog kotara. Tako je 11. studenog održan sastanak svih goranskih 

načelnika i gradonačelnika sa potpredsjednikom Vlade RH i ministrom Brankom Grčićem na 

kojem su sudjelovali i župan Zlatko Komadina te također i neki saborski zastupnici. Unatoč 

obrazloženim činjenicama da će Zakon o regionalnom razvoju značiti veliki gubitak za Gorski 

kotar, predsjednik Vlade RH bio je odlučan u činjenici da se izglasa Zakon o regionalnom 

razvoju. S obzirom na to da se nije postigao dogovor između goranskih načelnika i 

gradonačelnika te potpredsjednika Vlade RH, na koordinaciji je donesena odluka da će 
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Gorski kotar 19. studenog otići na prosvjed na Markov trg u Zagreb. Tome je prethodilo 

potpisivanje peticije pod nazivom „Za spas Gorskog kotara“koja se potpisivala ne bi li se 

utjecalo na donošenje spornog zakona. Na području Gorkog kotara skupljeno je 10182 

potpisa, a od toga u Gradu Vrbovskom je skupljeno 2483 potpisa. Također je potpisivanje 

peticije bilo organizirano u Zagrebu, 15. studenog 2014. godine na Trgu bana Josipa 

Jelačića u dogovoru sa predsjednikom društva „Goranin“ gosp. Žarkom Delač koji je 

pomogao u organizaciji. 

19. studenog 2014. godine 600-njak Gorana zaputilo se put Zagreba na Markov trg. 

Bio je to mirni prosvjed kojim se htjelo ukazati na štetne posljedice stupanja na snagu Zakona 

o regionalnom razvoju. Peticija „Za spas Gorskog kotara“ uručena je potpredsjednici 

Sabora Dragici Zgrebec. Nažalost, sva ta nastojanja i silan trud nisu urodili plodom pa je 

tako od 01. siječnja ipak stupio na snagu Zakon o regionalnom razvoju kao i Zakon o 

izmjenama Zakona o brdsko – planinskim područjima. 

Dana 23. rujna 2014. godine Grad Vrbovsko bio je domaćin proslave 10. obljetnice 

primorsko-goranskoga županijskog bibliobusa. Županijski bibliobus djeluje u sklopu riječke 

Gradske knjižnice, a u proteklih deset godina prešao je 272.000 kilometara obilazeći 33 

naselja na 44 postaje i nudeći korisnicima oko 4000 knjiga. Ravnateljica riječke Gradske 

knjižnice Gorana Tuškan-Mihočić prigodno je zahvalila svima na pomoći vezanoj uz 

bibliobus. Za Grad Vrbovsko bibliobus znači veću kvalitetu usluge te znatno veću dostupnost 

knjiga koji tu uslugu koristi od 2008. godine, a prometuje i stoji u mjestima  Jablan, Severin 

na Kupi, Gomirje i Moravice, 2 puta mjesečno te broji oko 100-njak korisnika. 

Grad Vrbovsko je potpisao Sporazum o suradnji sa udrugom „Zvono uz Kupu“u 

projektu pod nazivom "KUPA Natura" -živjeti i održavati prirodnu dobrobit rijeke Kupe od 

izvora do ušća. Projekt je financiran je u sklopu IPA 2011 "Potpora organizacijama civilnog 

društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, 

uključujući moguća područja unutar NATURA 2000", dodjele bespovratnih sredstava 

financiranih iz sredstava EU te sredstava Ureda za udruge Vlade RH. Grad Vrbovsko je 

partner u tom projektu čijim projektnim aktivnostima su obuhvaćene tri županije i to 

Primorsko-goranska, Karlovačka i Zagrebačka županija. Tako se u Vrbovskom 07. studenog 

održao 6. Sabor Udruge Kupa rijeka života te 1. Partnerski sastanak sudionika projekta 

„KUPA Natura“. Tako je na Saboru bilo devet izlagača sa  zanimljivim temama od kojih je 

bila tema i uređenje doline rijeke Kupe u turističke svrhe koja se bazirala na uređenje šetnice 

uz rijeku Kupu. Saboru su  nazočili i brojni gosti, njih 60-ak iz (Siska, Petrinje, Zagreba, 

Kočevja, Slovenije, Karlovca, Pokupskog, Ozlja,...)koji su imali prilike poslušati biologe, inž. 

šumarstva, zaštitare prirode, ronioce, inž građevine o zaštićenim područjima, područjima 

Nature 2000 uz Kupu, turističkim sadržajima i potencijalnim smjerovima razvoja mjesta uz 

rijeku Kupu. 

Socijalna skrb je jedna od najvećih briga kako Grada Vrbovskog tako i šire zajednice 

s obzirom na sve veći broj onih kojima je pomoć potrebna. Osim redovitog socijalnog 

programa i pomoći koje Grad Vrbovsko daje najpotrebitijima, napravljeno je niz drugih 

stvari koje imaju za cilj pomoć onima kojima je to potrebno. Tako je otvorena 19.10.2014. 

godine Caritasova pučka kuhinja u dvorištu župnog dvora u Vrbovskom koja djeluje u sklopu 

župne crkve Sv. Ivana Nepomuka. Riječ je o novoizgrađenom objektu namijenjenom svim 

socijalno ugroženi građanima, a u izgradnji su sudjelovali mnogobrojni volonteri i donatori. 

Na otvorenju pučke kuhinje bio je nadbiskup Ivan Devčić te svi oni koji su na bilo koji način 

pomogli u izgradnji iste. Grad Vrbovsko je za tu namjenu odvojio 50.000,00 kuna, a također 

još dodatnih 15.000,00 kuna za pomoć u prehrani. 

Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine, 

drugačije je regulirano pravo na ostvarivanje troškova ogrjeva u odnosu na dosadašnja 

rješenja. Tako je samo korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb 
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priznato i pravo na troškove ogrjeva u iznosu od 3 m³ drva ili u novčanom iznosu za 

podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) 

samouprave. Na ovaj način zakinuti su ostali korisnici socijalnog programa Grada 

Vrbovskog, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja Centra za 

socijalnu skrb. 

      Grad Vrbovsko je u dogovoru sa tvrtkom Cedar d.o.o., koja je odlučila donirati 

ogrjevno drvo za socijalno ugrožene obitelji, osigurao drva i za korisnike socijalnog 

programa Grada Vrbovskog te je tako zbrinuto 12 obitelji sa područja Grada. 

 

Puno se radilo i na poboljšanju uvjeta stanovanja za socijalne slučajeve i to: 

- završeno je uređenje  stana namijenjenog Renati Bežan koja je zajedno sa obitelji 

preselila u gradski stan u Gomirju, 

- preseljena je Smilja Kosanović i smještena u gradski stan u ulici I.G.Kovačića u 

Vrbovskom kojoj  se i dalje nastavilo pomagati u uređenju stana 

- financijski smo pomogli obitelji Emila Maljevac pri realizaciji kućnog priključka 

vode, 

- ostala stalna i redovna održavanja na stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu 

Grada. 

 

U 10. mjesecu je raspisan natječaj za stipendiranje učenika i studenata te za 

stipendiranje učenika i studenata sportaša. Tako je dodijeljeno 8 novih stipendija pa tako uz 

prijašnje stipendiste Grad Vrbovsko stipendira ukupno 19 učenika i studenata. 

 

 U 10. mjesecu 2014. godine konačno je zaživila mjera javnih radova Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje koja je bila ukinuta unatoč brojnim apelima i dopisima koje smo upućivali 

prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Unatoč nepovoljnom momentu početka mjere, 

dakle u 10 mjesecu kada se radovi pomalo gase, ipak je zaposleno 10 ljudi. Omjer 

sufinanciranja je 50/50, dakle sve troškove u polovičnom iznosu za zapošljavanje ljudi preko 

te mjere HZZ-a snosi Grad.  

 Također se i dalje nastavlja mjera Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog 

odnosa te je u Gradu Vrbovskom trenutno 7 polaznika stručno osposobljavanja. U prošloj 

godini 2 polaznice uspješno su završile stručno osposobljavanje te položile državni stručni 

ispit. I dalje se nastavlja sa tom mjerom kako bi se mladim ljudima omogućilo stjecanje 

radnog iskustva i polaganje državnog stručnog ispita. 

 

Grad Vrbovsko je poslao veliki broj projektnih prijedloga prema raznim institucijama 

koje su raspisale natječaje te su temeljem toga dobivena sredstva i potpisani sljedeći ugovori 

sa sljedećim subjektima: 

Primorsko – goranska Županija 

- Korištenje namjenskih sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i 

nerazvrstanih cesta na području Grada Vrbovskog, sredstva ostvarena u iznosu od 

114.000,00 kn. 

- Sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa, sredstva 

ostvarena u iznosu od 90.000,00 kn. 

- Sufinanciranje provođenja projekata iz područja obnovljivih izvora energije i 

energetske učinkovitosti, sredstva ostvarena u iznosu od 10.000,00 kn. 

- Potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, 

sredstva ostvarena u iznosu od 23.737,50 kn. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 
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- Kapitalna pomoć za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog 

standarda za 2014. godinu., sredstva ostvarena u iznosu od 70.000,00 kn. 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 

- Adekvatni uvjeti rada = zadovoljavajući stupanj obrazovanja (obnova staklene stijene 

u Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Vrbovskom), sredstva ostvarena u iznosu od 

47.210,00 kn. 

- Vratimo djecu i mlade na igrališta (uređenje školskog igrališta Gomirje), sredstva 

ostvarena u iznosu od 133.000,00 kn. 

- Uređenje postojećeg puta uz rijeku Kupu na dionici Severin na Kupi – naselje Lesci, 

sredstva ostvarena u iznosu od 459.591,58 kn. 

Ministarstvo turizma 

- Program poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama "Hotspot 

Croatia" u 2014. godini (slobodan pristup Internetu na izletištu Kmačnik), sredstva 

ostvarena u iznosu od 5.000,00 kn. 

- Sufinanciranje projekta pod nazivom "Uređenje doline rijeke Kupe u turističke svrhe", 

izrada projektne dokumentacije, sredstva ostvarena u iznosu od 400.000,00 kn. 

Fond za zaštitu okoliša 

- Zajedničko sufinanciranje Programa korištenja obnovljivih izvora energije u 

obiteljskim kućama "Zelena energija u mom domu za 2014. godinu – Grad Vrbovsko". 

- Zajedničko financiranje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća 

"Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području 

Grada Vrbovskog za 2014. godinu". 

Hrvatske šume d.o.o. 

- Poboljšanje kolničke konstrukcije ceste na dionici Severin na Kupi – Riblje, sredstva u 

cijelosti ostvarena od Hrvatskih šuma d.o.o. u iznosu od 302.255,73 kn. 

 

Održavane su redovite sjednice Gradskog vijeće, a u tom razdoblju su doneseni neki 

od sljedećih akata: 

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Vrbovskog za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 

2016. godinu  

2. Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove – Centra za brdsko-planinsku 

poljoprivredu Primorsko-goranske županije 

3. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Vrbovskog 

4.  Ispravak Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih 

rudina na području Grada Vrbovskog 

5. Odluka o donošenju I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Vrbovskog 
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u 

predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2014. godinu 
7.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 

2014. godinu 
8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 

2014. godinu 
9.  Odluka  o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u 

socijalnoj skrbi  za 2014. godinu 
10. I. Izmjene Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada 

Vrbovskog za 2014. godinu. 
11. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Vrbovskog za 2014. godinu 
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12. Odluka o lokalnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području 

Grada Vrbovskog 
13. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 

2014./2015. 
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu 

Grada Vrbovskog 
15. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu 
16. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2014. godinu i 

projekcije za 2015. i 2016. godinu 
17.  Odluka o izmjeni Odluke o vodoopskrbi 
18.  Odluka o plaćanju naknade za razvoj 
19. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Grada Vrbovskog 
20. Odluku o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora 
21. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 

2014. godinu 
22. Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko za 

zaduženje i jamstva za ispunjenje preuzetih obveza 
23. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2014. godinu i projekcije za 

2015. i 2016. godinu 
24. Odluka o davanju kratkoročnog zajma trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. 

Vrbovsko 
25. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa. 
26. Odluka  o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u 

predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2014. godinu 

27.  Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u 

kulturi za 2014. godinu 

28. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu 

za 2014. godinu 

29. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog  u 

socijalnoj skrbi  za 2014. godinu 

30. II. Izmjene Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada 

Vrbovskog za 2014. godinu. 

31.  II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Vrbovskog za 2014. godinu 

32. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 

2016. godinu 

33. Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika 

34. Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i njegovih 

radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja 

Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih 

35. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih 

škola u nastavnoj godini 2014./2015. 

37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata 

39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada 

Vrbovskog 
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40. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na kčbr. 649/3, K.O. Gomirsko 

Vrbovsko 

41.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zamjeni nekretnina Grada Vrbovskog i fizičke osobe 

42. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Vrbovskog 

43. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2015. 

godini 

44. Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 

2015. godinu 

45. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i 

znanosti za 2015. godinu 

46. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2015. godinu 

47. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2015. godinu 

48. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2015. godinu 

49. Proračun Grada Vrbovskog za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

50. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu 

51. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada 

Vrbovskog 

52.  Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog za 2014. 

godinu 

53. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Vrbovskog 

54.  Odluka o izdavanju Službenog glasila Grada Vrbovskog 

55. Odluka o izmjeni Statuta Grada Vrbovskog 

 

  
U okviru rada održavani su mnogobrojni sastanci, a od značajnih to su bili sljedeći: 

1. predstavnici Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma 

2. predstavnici Infoprojekta 

3. Tomislav Ecimović 

4. odlazak na sastanak u Hrvatske vode – Plišić, Kolovrat, 

5. dolazak ministra Zmajlovića u Kamačnik 

6. Goran Jardas 

7. Nino Radović, Mihovil Lukšić – Luko d.o.o. 

8. Predrag Marković - HT 

9. Igor Toljan 

10. Darko Prodan 

11. Duško i Ljiljana Beslemović 

12. Denis Barešić – obrt Mežnar 

13. Vesna Osojnički sa suradnicima 

14. Global trading 

15. Ana Vuković – marketinška agencija 

16. Senko Vlah 

17. HOK Rijeka - Boris Vukelić i Dimitrij Željko 

18. ŽUC Davor Vivoda 

19. Goran Vuleta – predstavnik ruskog investitora 

20. Goran Culjak 

21. Josip Belančić – Hrvatske željeznice 

22. Maja Jaskić – predstavnica ruskog investitora 

23. Libra d.o.o. – Ana Vuković, Dunja Pavišić 

24. ADF Karlovac 

25. Igor Boni 
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26. Udruga Zvono uz Kupu – Antonija Vučić i načelnik Općine Pokupsko Božidar 

Škrinjarić 

27. Eduard Miščević 

28. HPB – Ante Jurkin 

29. Veterinarska ambulanta Delnice – dr. Angelov 

30. Ivica Knežević, Dalibor Mareković 

31. Državni ured za upravljanje državnom imovinom 

32. Dječji vrtić Bambi, Gradska knjižnica, TZ Vrbovsko 

33. Stanislav Marohnić – Metis 

34. Ceste Rijeka 

35. Dražen Dumančić, Ante Miličević 

36. HEP – Vlatko Horaček 

37. Ministarstvo regionalnog razvoja 

38. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

39. Ministarstvo turizma  

40. Ministarstvo financija 

 

          Sve ovo prethodno navedeno je samo skraćena verzija do sada poduzetog, te stojim na 

raspolaganju glede pojašnjenja svega prethodno navedenog i niza drugih aktivnosti u 

svakodnevnom organiziranju poslova. 

 

                                                                                                

                                                                                               

KLASA: 022-05/15-01-2                             GRADONAČELNIK 

URBROJ:2193-01-02/15-1  

Vrbovsko, 26. veljače 2015. godine                                              Dražen Mufić, dipl.ing., v.r. 
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