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         REPUBLIKA HRVATSKA 

 ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA 

 

    GRAD VRBOVSKO   

    GRADONAČELNIK 

KLASA: 022-05/17-01/11 

URBROJ: 2193-01-02/01-17-1 

Vrbovsko, 28. rujna 2017. godine 

 

 

          GRADSKO VIJEĆE 

                 GRADA VRBOVSKOG 

 

 

 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) i („Službene novine Grada Vrbovskog 10/15) podnosim sljedeće 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine 

 

 

 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi člankom 35.b propisuje da 

gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom 

tijelu, odnosno gradskom vijeću. Člankom 41. Statuta Grada Vrbovskog utvrđeno je da 

gradonačelnik prvo polugodišnje izvješće o svom radu za prvi dio godine podnosi za 

razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine. 

 U proteklom izvještajnom razdoblju završeno je, odnosno pokrenuto i izvršeno niz 

radova i projekata na cijelom području grada, te je održan veliki broj sastanaka o čemu se 

govori u nastavku.    

 

Grad Vrbovsko kontinuirano i dalje provodi programe stručnog osposobljavanja, 

program u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Tako je u ovoj godini program 

stručnog osposobljavanja nastavilo četiri polaznice koje su odrađivale poslove referenta u 

uredu gradonačelnika, računovodstvenih referenata kao i referenta u komunalnom odsjeku. 

Polaznice su završile program stručnog osposobljavanja te su uspješno položile državni 

stručni ispit. 

 

Uvođenjem novih mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od ožujka ove godine 

došlo je do nekih izmjena u uvjetima financiranja stručnog osposobljavanja kao i u broju 

osoba koje se mogu zaposliti temeljem te mjere. Tako se temeljem navedene mjere mogu 

zaposliti 10 % od broja zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu pa je za ovu godinu 

dobivena suglasnost za stručno osposobljavanje dviju osoba. Također je promjena koja se 

odnosi na sufinanciranje prijevoza polaznika pa je ta obveza prešla na poslodavca, dakle na 

Grad Vrbovsko.   
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 Drugi program koji se kontinuirano provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za 

zapošljavanje je financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu. Tako je u 

svibnju i lipnju odobreno zapošljavanje 20 radnika sa kojima je i potpisan ugovor na 6 

mjeseci koliko najviše može trajati navedena mjera. Udio sufinanciranja za plaće i prijevoz 

radnika od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je stopostotni jer se radi o zapošljavanju 

dugotrajno nezaposlenih osoba (preko 3 godine) kao i osoba u nepovoljnom položaju na 

tržištu rada . Ostatak potrebnih novčanih sredstava za sve materijalne troškove (održavanje 

opreme i potrošni materijal, održavanje prijevoznih sredstava, sitan inventar i auto gume, 

oprema za održavanje i zaštitu) osigurao je Grad Vrbovsko.  

 

Redovito se provodi program socijalne skrbi unutar Socijalnog programa Grada 

Vrbovskog. Tako je u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine bilo 8 - ero novorođene 

djece za koje je Grad Vrbovsko isplatio naknadu u iznosu od 48.000,00 kuna. Sufinancira se 

marenda učenicima osnovne škole pa unatoč mnogobrojnim rezanjima proračuna uzrokovanih 

Zakonom o regionalnom razvoju i ukidanju povlastica izmjenama i dopunama Zakona o 

brdsko planinskim područjima i Zakonu o porezu na dohodak pojedinim učenicima iz obitelji 

korisnika zajamčene minimalne naknade te iz obitelji sa troje ili više djece koja se nalaze na 

redovitom školovanju, marenda se plaća u stopostotnom iznosu. Ukupni broj učenika koji su 

tijekom prvih šest mjeseci ove godine ostvarivali pravo na sufinanciranje troškova učeničke 

marende bio je 34. 

 

Grad Vrbovsko i dalje kontinuirano sufinancira prijevoz učenika srednjih škola te je 

69 učenika koristilo to pravo. U cilju povećanja broja djece koja pohađaju Željezničku 

tehničku školu kao i u cilju povezivanja djece koja idu u školu prema Karlovačkoj županiji 

gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. i dalje vozi dvije linije i to Vrbovsko-Ravna 

Gora-Kupjak-Skrad-Brod Moravice-Moravice te Vrbovsko – Karlovac – Vrbovsko koje 

prometuju za vrijeme trajanja nastave. 

   

I dalje se provodi zdravstvena njega u kući koja obuhvaća 14 – ero korisnika, a koja 

pruža zdravstvenu njegu i pomoć osobama koje ovise o tuđoj pomoći i njezi.  Izmjenom 

Odluke o socijalnoj skrbi pravo na zdravstvenu njegu u kući ostvaruju i one osobe kojima 

zbog iznimno teškog  zdravstvenog stanja (bolesnici visoke starosne dobi, invalidi, 

nepokretne osobe, inkontinentni sa dekubitusima, osobe oboljele od karcinoma, osobe sa 

dijabetesom koji je uzrokovao sljepilo, osobe oboljele od multiple skleroze i sl.) nije dostatan 

broj posjeta zdravstvene njege u kući osiguranih preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje.  Osim toga se osiguravaju troškovi stanovanja kao i jednokratne novčane pomoći 

za 40 – tak korisnika sa područja Grada Vrbovskog. Također se redovito mjesečno 

osiguravaju paketi prehrane za socijalno najugroženije. 

 

Također je potpisan ugovor sa Kliničkim bolničkim centrom Rijeka o nastavku 

suradnju  u ovoj godini koja se odnosi  na pružanje specijalističko-konzilijarne zaštite u 

ordinacijama Doma zdravlja u Vrbovskom. Podsjećamo, Grad Vrbovsko je prošle godine u 9. 

mjesecu potpisao Ugovor sa KBC-om Rijeka i tako po prvi put osigurao mjesečni dolazak  tri  

liječnika specijalista (pulmolog, kardiolog, endokrinolog ) a na taj se način u znatnoj mjeri 

pomaže pacijentima kojima je neophodan odlazak kod tih vrsta specijalista. Obzirom da se to 

pokazalo vrlo učinkovitim i korisnim za naše pacijente, Grad Vrbovsko je potpisao ugovor i o 

daljnjoj suradnji u ovoj godini, za to osigurao sredstva i na taj način omogućio veći standard 

našim pacijentima i korisnicima sa područja Grada Vrbovskog. Ovisno o potrebama 

pacijenata, nastojat će se osigurati i neke druge vrste specijalističkih pregleda u dogovoru sa 

KBC-om Rijeka.  
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 Početkom siječnja potpisano je šest novih ugovora o dodijeli stipendija učenicima 

srednjih škola i studentima sa područja Grada Vrbovskog a sukladno Odluci o stipendiranju 

učenika i studenata sa područja Grada Vrbovskog te nakon provedenog javnog natječaja. 

Stipendije se po našoj Odluci dodjeljuju učenicima i studentima deficitarnih zanimanja, 

darovitim učenicima i studentima, učenicima i studentima sportašima te onim učenicima i 

studentima slabijeg imovnog stanja. 

 

 Ove godine su stipendije dodijeljene darovitim učenicima i studentima te učenicima 

slabijeg imovnog stanja pa trenutno Grad Vrbovsko stipendira ukupno 16 učenika i 5 

studenata. 

 

 Početkom ove godine temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(„Narodne novine, broj 26/15) raspisan je natječaj za financiranje javnih potreba na području 

Grada Vrbovskog u 2017. godini. Temeljem toga potpisan je ugovor o dodijeli financijskih 

sredstava sa 44 udruge iz područja  predškolskog odgoja, kulture, sporta i socijalne skrbi, a 

ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava temeljem tih ugovora bila je 571.000,00 kuna. 

 

Prijavljen je projekt Energetske obnova Dječjeg vrtića „Bambi“ 

za natječaj „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 

ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. U sklopu projekta planira se 

provesti mjera povećanja energetske učinkovitosti postavljanjem toplinske izolacije na 

vanjske zidove, zamjenom vanjske stolarije te postavljanje toplinske izolacije na stropu prema 

tavanu. Uz navedene građevinske radove predviđena je i ugradnja novog sustava za pripremu 

potrošne tople vode sa solarnim toplinskim kolektorima. 

Svrha projekta je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, višoj 

energetskoj učinkovitosti te uporabi obnovljivih izvora energije što će izravno utjecati na 

kvalitetu boravka štićenika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih te omogućiti potencijalni 

razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi. 

Ukupna vrijednost projekta je 660.370,16 kuna od čega 278.567,05 kuna sufinancirati 

će se putem EU fondova, dok ostatak iznosa planiramo pokriti prijavom na nacionalne 

natječaje. Nakon obnove zgrade planira se i opremanje vrtića sa novom opremom i 

namještajem ciljem poboljšanja kvalitete društvenih usluga za naše stanovnike. 

  

Grad Vrbovsko je tijekom proteklog razdoblja poslao veliki broj projektnih prijedloga 

prema raznim institucijama koje su raspisale natječaje te su temeljem toga dobivena sredstva i 

potpisani ugovori sa sljedećim subjektima: 

1. PGŽ – Ugovor o sufinanciranju izrade dokumentacije za uređenje zaštićenog krajolika 

Kamačnik: 100.000,00 kuna 

2. Ministarstvo graditeljstva – Dodjela sredstava kapitalnih pomoći gradovima i 

općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog 

standarda za 2017. godinu: 100.000,00 kuna 

3. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU – Fond za razvoj brdsko-planinskih 

područja: 234.609,36 kuna 

4. Dom zdravlja Primorsko Goranske Županije i Hitna služba: Sufinanciranje izgradnje 

nadstrešnice za sanitetska vozila Hitne službe: 100.000,00 kuna 

5. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja u javnom 

radu: 533.616,18 kuna 
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6. Hrvatske ceste d.o.o. – Ugovor o korištenju sredstava za sufinanciranje zimske službe 

na nerazvrstanim cestama iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. u 2016. godini: 885.630,00 

kuna  

7. Primorsko-goranska županija – Ugovor o sufinanciranju programa izvaninstitucijske 

skrbi – Pomoć u kući u 2017. godini: 62.000,00 kuna 

8. Primorsko-goranska županija – Ugovor o korištenju namjenskih sredstava iz 

proračuna primorsko-goranske županije za 2017. godinu; potpora za pružanje usluga 

županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika: 74.000,00 kuna 

9. Ugovor o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna primorsko-goranske županije 

za 2017. godinu; Sanacija nerazvrstane ceste NCG - 01 kroz naselje Kosanovići: 

50.000,00 kuna 

10. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU- Sufinanciranje radova i usluga za 

projekt Sanacija transportnog i opskrbnog cjevovoda u naselju Dokmanovići; 

700.000,00 kuna 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 U prvoj polovini 2017. god. kroz program građenja i održavanja komunalne 

infrastrukture izvršeni su slijedeći radovi: 

                                                                                                                                   
1. nabava koševa za otpatke sa mogućnošću postave reklama CITY BOX.........29.687,50 kuna 

2. kompletna obnova sanitarnog čvora Doma kulture u Lukovdolu  

    (keramika, sanitarije, stolarija)…….......……………………………………..55.430,83 kuna 

3. izrada geodetskog elaborata za evidentiranje izvedenog stanja  

    nerazvrstanih cesta: NCV-11- ulica Grozdane,   

    NCV-08- Zagrebačka ulica, NCV-  37- Senjsko (Lasićev zavoj)…………...28.800,00 kuna 

4. montaža novih LED svjetiljki koje su nabavljene krajem 2016...............….217.500,00 kuna 

5. nabava i postava četiri nadstrešnica autobusnih stajališta  

   (dvije u Zdihovu i dvije u Dokmanovićima)………………..………………...84.550,00 kuna 

6. izgrađene tribine za NK Željezničar u Moravice…………………….………49.068,75 kuna 

7. uređenje dijela nogostupa i parkirališta sa postavom granitnih kocki  

    na željezničkom kolodvoru Vrbovsko……………...……………….…………4.680,00 kuna  

8. sanacija zapadne strane kamenog zida na groblju Lovnik u Vrbovskom…....19.722,50 kuna 

9.  sanacija zapadne strane zida u centru Severina na Kupi kraj Doma kulture...16.516,00 kuna 

10. sanacija prilazne ceste prema groblju Lovnik u Vrbovskom, 

      prilaz od crkve Sv. Ilija……………………………………………….…….22.860,00 kuna 

11. nabavljena i postavljena urbana svjetlosna oprema,  

      (oglasni reklamni panoi i pametne klupe)…………………………………106.537,50 kuna 

12. postavljena je javna rasvjeta na parkiralištu ispred gradske uprave.…….…26.181,35 kuna 

13. izgrađena je nadstrešnica na nenatkrivenom dijelu  

      Doma kulture u Vrbovskom………....................…………………………...33.712,50 kuna 

14.  uređenje (postava rubnjaka i asfaltiranje) nogostupa i parkirališta,  

       ispred trgovine Gavranović I.G.K. 47 u Vrbovskom ……….........…….….57.840,25 kuna 

15. uređenje prostora ispred ambulante i marketa Gavranović u  

      ul. Jove Mamule u Gomirju………………………………...…………….…30.146,88 kuna 

16. sanacija stepeništa u ulici Dobra u Vrbovskom  

      (ispred Konzuma i Erste banke)………………………………………….....23.695,00 kuna 

17. obnova zida kraj boćališta i malonogometnog igrališta  

      u Severinu na Kupi.........................................................................................12.958,75 kuna 
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18. nabava i sadnja ukrasnog raslinja na javnim površinama..……………........24.694,98 kuna 

19. uređenje parkinga odmorišta „Lujzijana“ na križanju 

     "DC 3 i ŽC 5036 u Moravicama (Vučinići)…………………………………13.442,25 kuna  

20. uređenje parkinga, nogostupa,  prilaza školi i trgovini  

      Gavranović  u Dokmanovićima (Moravice)………………………………...13.106,35 kuna 

21. rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NCM- 24  

      prilaz DC-3 – Dragovići(Moravice)………………………………………….5.121,75 kuna 

22. radovi na groblju ul. Ilije Petrovića u Moravicama 

      (sanacija dijela zida i uklanjanje dotrajalog objekta spremišta)…………….49.541,25 kuna 

23. nabava i postavljena dva reciklažna dvorišta u ulici F. Račkog i 

      ulici Dobra u Vrbovskom……………………………………….................246.637,50 kuna 

24. izrada geodetskog elaborata za evidentiranje izvedenog stanja  

      nerazvrstane ceste NCV-ulica Jarak…...................…………………............13.875,00 kuna 

25. obnova horizontalne signalizacije na cestama i parkiralištima 

      na području grada…………………………………………...........................23.838,35 kuna  

26. izrada projektne dokumentacije za obnovu vanjske fasade na  

     višestambenim zgradama I.G.K. 6 i I.G.K. 23 u Vrbovskom……………….65.000,00 kuna 

27. nabava i postava sprava za dječje igralište kod Kino doma u Vrbovskom....37.525,00 kuna 

28. nabava klupa za sjedenje i koševa za otpad………………………………...19.600,00 kuna 

29. asfalterski radovi  na području MO Vrbovsko, MO Moravice,  

     MO Gomirje i MO Severin na Kupi ………………………………………275.833,51 kuna 

 

___________________________________________________________________________

  

 

 Normativna aktivnost od siječnja do lipnja 2017. godine objavljena u Službenim 

novinama Grada Vrbovskog: 

 broj 1. od 05. siječanja 2017. 

 GRADONAČELNIK 

 - Plan prijema u službu Grada Vrbovskog za 2017. godinu 

 

 broj 2. od 10. veljače 2017. 
 GRADSKO VIJEĆE 

 - Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Gradskog vijeća Grada 

Vrbovskog i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 

 - Odluka o razrješenju od dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 

 - Odluka o izboru Predsjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 

 - Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 

 - Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko 

d.o.o.“ za opoziv i  imenovanje člana Nadzornog odbora društva Vode Vrbovsko d.o.o. 

 - Pravilnik o jednostavnim nabavama Grada Vrbovskog 

 

 broj 3. od 01. ožujka 2017. 

            GRADSKO VIJEĆE 

- Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 

od srpnja do prosinca 2016. godine 

- Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika 

za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. 

godine 

 - Odluka o dodjeli Nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu za životno djelo  – 

Darko Prodan 

 - Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – Dejan Kapš 
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http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/IZVJE%C5%A0%C4%86E-GRADONA%C4%8CELNIKA-SRPANJ-PROSINAC-2016.pdf
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http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Zaklju%C4%8Dak-Izvje%C5%A1%C4%87e-gradona%C4%8Delnika.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Zaklju%C4%8Dak-Izvje%C5%A1%C4%87e-gradona%C4%8Delnika.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-dodijeli-nagrade-Grada-Vrbovskog-za-%C5%BEivotno-djelo.pdf
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http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-dodjeli-godi%C5%A1nje-nagrade-Grada-Vrbovskog-Dejan-Kap%C5%A1.pdf
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 - Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – Marija 

Jančan 

 - Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – pater Ivan 

Androić 

 - Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Vrbovskog za 2017. godinu 

 - Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Planinarskog doma Kamačnik 

sa izgradnjom dječjeg igrališta 

 

 GRADONAČELNIK 

 - Odluka o visini novčanih iznosa i vrijednosti darova u naravi za javna priznanja 

Grada Vrbovskog 

 

 broj 4. od 06. travnja 2017.  

 GRADSKO VIJEĆE 

 Zaključak i Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 

2016. godinu 

Zaključak o  Izvješću o realizaciji Programa 

javnih potreba Grada Vrbovskog u 

predškolskom odgoju i naobrazbi, 

obrazovanju i znanosti za 2016. godinu  

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba 

Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i 

naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. 

godinu  

Zaključak o  Izvješću o realizaciji Programa 

javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 

2016.godinu  

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba 

Grada Vrbovskog u kulturi za 2016.godinu  

Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa 

javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 

2016.godinu  

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba 

Grada Vrbovskog u sportu za 2016.godinu  

Zaključak o Izvješću o realizaciji Socijalnog 

programa Grada Vrbovskog u 2016. godini  

Izvješće o realizaciji Socijalnog programa 

Grada Vrbovskog u 2016. godini  

Zaključak o  Izvješću o izvršenju Programa 

građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Vrbovskog za 2016. godinu  

Izvješće o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Grada 

Vrbovskog za 2016. godinu  

Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Vrbovskog za 2016. godinu  

Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada 

Vrbovskog za 2016. godinu  

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu 

 Izvješće i Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Grada Vrbovskog za 2016. godinu 

 Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog 

 Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Dječjeg vrtića “Bambi” u 

Vrbovskom 

 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Vrbovskog 

 Odluka o subvenciji za povrat kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. 

Vrbovsko 

 Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva “Vode Vrbovsko d.o.o.” 

za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora društva “Vode Vrbovsko d.o.o.” 

 Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotara 

Godina III. - broj 9. SLUŽBENE NOVINE GRADA VRBOVSKOG Petak, 29. rujan 2017. godine

http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-dodjeli-godi%C5%A1nje-nagrade-Grada-Vrbovskog-Marija-Jan%C4%8Dan.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-dodjeli-godi%C5%A1nje-nagrade-Grada-Vrbovskog-Marija-Jan%C4%8Dan.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-dodjeli-godi%C5%A1nje-nagrade-Grada-Vrbovskog-pater-Ivan.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-dodjeli-godi%C5%A1nje-nagrade-Grada-Vrbovskog-pater-Ivan.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-dodjeli-zahvalnica.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-Opremanje-Planinarskog-doma-Kama%C4%8Dnik-sa-izgradnjom-dje%C4%8Djeg-igrali%C5%A1ta.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-Opremanje-Planinarskog-doma-Kama%C4%8Dnik-sa-izgradnjom-dje%C4%8Djeg-igrali%C5%A1ta.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-visini-nov%C4%8Danih-iznosa-za-javna-priznanja-gradona%C4%8Delnik.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/03/Odluka-o-visini-nov%C4%8Danih-iznosa-za-javna-priznanja-gradona%C4%8Delnik.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/1.-Zaklju%C4%8Da-i-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-radu-2016-Gradska-knji%C5%BEnica.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/1.-Zaklju%C4%8Da-i-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-radu-2016-Gradska-knji%C5%BEnica.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/2.Zaklju%C4%8Dak-pred%C5%A1kolski-odgoj.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/2.Zaklju%C4%8Dak-pred%C5%A1kolski-odgoj.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/2.Zaklju%C4%8Dak-pred%C5%A1kolski-odgoj.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/2.Zaklju%C4%8Dak-pred%C5%A1kolski-odgoj.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/3.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-programa-pre%C5%A1kolskog-odgoja-naobrazbe-obrazovanja-i-znanosti-za-2016..pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/3.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-programa-pre%C5%A1kolskog-odgoja-naobrazbe-obrazovanja-i-znanosti-za-2016..pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/3.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-programa-pre%C5%A1kolskog-odgoja-naobrazbe-obrazovanja-i-znanosti-za-2016..pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/3.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-programa-pre%C5%A1kolskog-odgoja-naobrazbe-obrazovanja-i-znanosti-za-2016..pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/4.-Zaklju%C4%8Dak-kultura.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/4.-Zaklju%C4%8Dak-kultura.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/4.-Zaklju%C4%8Dak-kultura.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/5.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-programa-kulture-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/5.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-programa-kulture-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/6.-Zaklju%C4%8Dak-sport.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/6.-Zaklju%C4%8Dak-sport.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/6.-Zaklju%C4%8Dak-sport.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/7.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-programa-sporta-za-2016..pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/7.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-programa-sporta-za-2016..pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/8.Zaklju%C4%8Dak-socijala.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/8.Zaklju%C4%8Dak-socijala.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/9.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-socijalnog-programa-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/9.-2016-Izvje%C5%A1%C4%87e-o-realizaciji-socijalnog-programa-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/10.Zaklju%C4%8Dak-program-gra%C4%91enja.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/10.Zaklju%C4%8Dak-program-gra%C4%91enja.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/10.Zaklju%C4%8Dak-program-gra%C4%91enja.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/11.-Izvr%C5%A1enje-gra%C4%91enja-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/11.-Izvr%C5%A1enje-gra%C4%91enja-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/11.-Izvr%C5%A1enje-gra%C4%91enja-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/12.Zaklju%C4%8Dak-program-odr%C5%BEavanja.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/12.Zaklju%C4%8Dak-program-odr%C5%BEavanja.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/12.Zaklju%C4%8Dak-program-odr%C5%BEavanja.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/13.-izvr%C5%A1enje-odr%C5%BEavanja-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/13.-izvr%C5%A1enje-odr%C5%BEavanja-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/13.-izvr%C5%A1enje-odr%C5%BEavanja-za-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/14.-Godi%C5%A1nji-izvje%C5%A1taj-o-izvr%C5%A1enju-Prora%C4%8Duna-za-2016.-godinu.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/15.-IZVJE%C5%A0%C4%86E-i-Zaklju%C4%8Dak-o-Planu-gospodarenja-otpadom-za-2016.-godinu.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/15.-IZVJE%C5%A0%C4%86E-i-Zaklju%C4%8Dak-o-Planu-gospodarenja-otpadom-za-2016.-godinu.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/16.-Odluka-o-lokalnim-porezima-Grada-Vrbovskog.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/17.-Odluka-OPREMANJE-VRTIC%CC%81A-PRILOG_UZ_ODLUKU_O_SUGLASNOSTI_M7_7-4-1.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/17.-Odluka-OPREMANJE-VRTIC%CC%81A-PRILOG_UZ_ODLUKU_O_SUGLASNOSTI_M7_7-4-1.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/18.Odluka-o-raspisivanju-izbora-2017.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/18.Odluka-o-raspisivanju-izbora-2017.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/19.-ODLUKA-subvencija-Komunalcu-za-povrat-kredita-2017.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/19.-ODLUKA-subvencija-Komunalcu-za-povrat-kredita-2017.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/20.-Zaklju%C4%8Dak-o-davanju-prijedloga-Skup%C5%A1tini-trgova%C4%8Dkog-dru%C5%A1tva-Vode-Vrbovsko-d.o.o.-za-opoziv-i-imenovanje-%C4%8Dlana-Nadzornog-odbora.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/20.-Zaklju%C4%8Dak-o-davanju-prijedloga-Skup%C5%A1tini-trgova%C4%8Dkog-dru%C5%A1tva-Vode-Vrbovsko-d.o.o.-za-opoziv-i-imenovanje-%C4%8Dlana-Nadzornog-odbora.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/21.-Odluka-o-prihva%C4%87anju-Procjene-ugro%C5%BEenosti-od-po%C5%BEara.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/21.-Odluka-o-prihva%C4%87anju-Procjene-ugro%C5%BEenosti-od-po%C5%BEara.pdf
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 Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara 

 Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Korskog kotara 

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 

 

 broj 5 od 09. lipnja 2017. 

 GRADONAČELNIK 

 Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Vrbovsko 

 Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika vatrogasne postrojbe 

Vatrogasne zajednice Grada Vrbovskog 

 Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Jablan 

 Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Moravice 

 Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Gomirje 

 Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Lukovdol 

 Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva DVD Blaževci – Plemenitaš 

 Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Severin na Kupi 

 Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Veliki Jadrč 

 

 broj 6 od 14. lipnja 2017. 

 GRADSKO VIJEĆE 

 Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 

 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

 Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 

 Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 

 Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog 

 Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja 

 Odluka o izboru Odbora za međunacionalne odnose 

 Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

U izvještajnom razdoblju provedeno je više postupaka jednostavne nabave. 

  Krajem ožujka i početkom travnja 2017. godine proveden je postupak jednostavne 

javne nabave za radove Uređenje javnih parkirališta i sanacija prekopa. Troškovnikom je bilo 

predviđeno izvođenje radova asfaltiranja na sljedećim lokacijama: 

MO VRBOVSKO  

1. Parking i nogostup I.G.Kovačića 47, market Gavranović,  Vrbovsko 

2. Parkiralište u ul. Franje Račkog – „niz“ Vrbovsko 

MO GOMIRJE 

3. Parkiralište ul. J.Mamule 36 , Gomirje, ispred Doma zdravlja i Gavranovića  

 

Godina III. - broj 9. SLUŽBENE NOVINE GRADA VRBOVSKOG Petak, 29. rujan 2017. godine

http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/22.-Plan-za%C5%A1tite-od-po%C5%BEara-Gorski-kotar.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/23.-PROCJENA-UGRO%C5%BDENOSTI-OD-PO%C5%BDARA-I-TEHNOLO%C5%A0KIH-EKSPLOZIJA-ZA-PODRU%C4%8CJE-GORSKOG-KOTARA-studeni-2016.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/04/24.-Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Odluke-o-Socijalnoj-skrbi-2015..pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Vrbovsko.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Vrbovsko.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-vatrogasne-postrojbe-VZGV.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-vatrogasne-postrojbe-VZGV.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-JABLAN.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-JABLAN.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Moravice.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Moravice.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-gomirje.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-gomirje.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-LUKOVDOL.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-LUKOVDOL.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Bla%C5%BEevci-Plemenita%C5%A1.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Bla%C5%BEevci-Plemenita%C5%A1.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Severin.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Severin.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Veliki-Jadr%C4%8D.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-potvr%C4%91ivanju-zapovjednika-i-zamjenika-zapovjednika-DVD-Veliki-Jadr%C4%8D.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/1.Odluka-o-izboru-Mandatnog-povjerenstva.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/2.Odluka-o-izboru-Odbora-za-izbor-i-imenovanja.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/3.Odluka-o-izboru-predsjednika-Gradskog-vije%C4%87a-Grada-Vrbovskog.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/4.Odluka-o-izboru-potpredsjednika-Gradskog-vije%C4%87a-Grada-Vrbovskog.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/5.Odluka-o-izboru-potpredsjednika-Gradskog-vije%C4%87a-Grada-Vrbovskog.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/6.Odluka-o-izboru-Odbora-za-statutarno-pravna-pitanja.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/7.Odluka-o-izboru-Odbora-za-me%C4%91unacionalne-odnose.pdf
http://sn.vrbovsko.hr/wp-content/uploads/2017/06/8.Odluka-o-izboru-Odbora-za-predstavke-i-pritu%C5%BEbe.pdf
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MO SEVERIN NA KUPI 

4. Severin na Kupi – centar 

 

MO MORAVICE  

5. Moravice, Dokmanovići, uređenje parkirališta ispred trgovine i prilaza školi  

6. Odmorište Lujzijana- Moravice, Vučinići  

7. prilaz selu Dragovići – spoj sa D3 

 

8. Sanacija prekopa – ručna ugradnja asfalta:  

   - Šumarija Vrbovsko I.G.Kovačića;  

   - Senjsko kbr. 6; Vrbovsko; 

   - Pilanska ul.  kbr. 5, Vrbovsko; 

   -  OŠ Vrbovsko, Kralja Tomislava, Vrbovsko 

   - Mali Jadrč kbr 4, Mali Jadrč, 

   - križanje Borik – Ž.Fašizma, Moravice, 

   - ul. Rade Jakšića, Moravice, 

   - ul. F. Račkog, Vrbovsko. 

Za izvođača radova uređenja javnih parkirališta i sanaciju prekopa izabrana je ponuda 

MEŽNAR građevinske usluge, Belaj 27a., Barilović, OIB: 13592397276 s ponuđenom 

cijenom izvođenja radova u iznosu od 223.683,00 kuna bez PDV-a, odnosno 279.603,00 kuna 

kuna s PDV-om. Radovi su izvedeni krajem svibnja i početkom lipnja.  

 

  Početkom travnja 2017. godine proveden je postupak jednostavne nabave za dva 

mobilna reciklažna dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretna tehnička jedinica koja 

nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina 

posebnih vrsta otpada. Za dobavljača mobilnog reciklažnog dvorišta je odabrana ponuda  

KOVA d.o.o. Mraclin, Braće Radića 122b., Velika Gorica, OIB:31948370674 s ponuđenom 

cijenom nabave u iznosu od 190.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 237.500,00 kuna s PDV-

om. Predmetnu nabavu Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinanciralo je u 

iznosu od 100.00,00 kuna. Mobilna reciklažna dvorišta su isporučena tijekom lipnja i 

postavljena u ulici Franje Račkog (NIZ) i ulici Dobra (iza zgrade bivšeg „Sljemena“). 

Namjera Grada Vrbovskog je nabava još 8 takvih reciklažnih dvorišta koja bi se postavila po 

svim Mjesnim odborima što će ovisiti o financijskim mogućnostima proračuna grada, kao i 

osiguranju dodatnih sredstava van proračuna grada (ministarstva i dr.). 

 

 Početkom lipnja 2017. godine proveden je postupak jednostavne nabave za izradu 

projektne dokumentacije: Glavni projekt za ishođenje dozvola i izgradnju vidikovaca u 

Kanjonu Kamačnik u sklopu projekta Uređenje zaštićenog krajolika Kamačnik, na k.č. br. 

1378, 1377, 1379 - dio i 1381/1 - dio, sve u k.o. Gomirsko Vrbovsko. Za izrađivača projektne 

dokumentacije odabrani su Kreativni krajobrazi d.o.o. Josipa Pupačića 19., Zagreb, OIB: 

66035413157 s ponuđenom cijenom nabave u iznosu od 95.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 

118.750,00 kuna s PDV-om. Projektna dokumentacija je u fazi izrade, trenutno se prikupljaju 

posebni uvjeti od javnopravnih tijela.  

 

Kao što je rečeno u izvješću za prethodno izvještajno razdoblje za potrebu sanacije 

odlagališta otpada „Cetin“ Vrbovsko, odnosno za izradu projektne dokumentacije za sanaciju 

istog odlagališta potpisan je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije sa 

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno odredbama navedenog 

ugovora o sufinanciranju izrađen je Projektni zadatak i dostavljen u Fond na davanje 

suglasnosti prije raspisivanja postupka javne nabave za odabir izrađivača projektne 
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dokumentacije. Tijekom prosinca 2016. godine raspisan je postupak jednostavne nabave za 

izradu projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada „Cetin“ Vrbovsko, Postupak 

nabave za iste je završen i ugovori sklopljeni u siječnju 2017. godine. Za izradu projektne 

dokumentacije za potrebu sanacije odlagališta otpada „Cetin“ Vrbovsko odabrana je ponuda 

IPZ Uniprojekt TERA d.o.o. Voćarska cesta 68., Zagreb, OIB: 55474899192 s ponuđenom 

cijenom u iznosu od 160.000,00 kuna s PDV-om. U tijeku je izrada navedene dokumentacije, 

odnosno sada se prikupljaju potvrde glavnog projekta od nadležnih javnopravnih tijela.   

 

 Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za Gospodarsko poslovnu zonu K1 – 

jugu Vrbovskom, odnosno izrada parcelacije, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta 

prometnica i infrastrukture Gospodarsko – poslovne zone K-1 – jug u Vrbovskom. Tijekom 

izrade projektne dokumentacije utvrdilo se da postojeći urbanistički plan uređenja poslovne 

zone - UPU 6 ne dopušta faznost gradnje što ne odgovara gradu Vrbovskom jer zahtjeva 

iznimno velika sredstva za dovršetak cijele dužine prometnice, a isto tako u diljelu zone nisu 

riješeni imovinsko pravni odnosi što bi ograničavalo izvođenje radova na dijelu gdje su isti 

riješeni. Slijedom prethodno navednog zastatće se s izradom navedene projektne 

dokumentacije i pokrenuti izmjena UPU 6 kako bi se isti prilagodio potrebama i stvarnim 

mogućnostima izvođenja radova.   

 

Izrađena je projektna dokumentacija za Centar za posjetitelje Kamačnik izrađivača 

trgovačkog društva STUDIO OBRIS d.o.o. Stonska 1., Zagreb i dobivana građevniska 

dozvola. Dakle, slijedi prikupljanje potrebnih sredstava i kandidiranje na razne dostupne 

natječaje. Ukupna vrijednost investicije je cca. 16.000.000,00 kuna prema projektantskim 

cijenama. 

 Početkom lipnja 2017. godine dopremljena je i deponirana u prostorijama 

Planinarskog doma Kamačnik u Vujnovićima prijenosna (montažna) niskoužetna skijaška 

vučnica koja će biti montirana krajem ove godine prije početka snježnih padalina u blizini 

Planinarskog doma Kamačnik na mjestu gdje je ove godine u mjesecu siječnju održana 

sanjkaška utrka Planinarskog doma Kamačnik gdje se planira se izgradnja manjeg slijališta 

kojim će se proširiti turistička ponuda.  

 Grad Vrbovsko i dalje kontinuirano radi na provođenju potrebnih aktivnosti oko 

sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Cetin“ Vrbovsko što je obvezan činiti prema Zakonu 

o održivom gospodarenju otpadom. U prethodnom razdoblju Grad Vrbovsko je konačno uspio 

velikim zalaganjem preko DUUDI-a riješiti imovinkopravne odnose na prostoru odlagališta 

bez kojeg nije bilo moguće provoditi bilo kakve aktivnosti oko sanacije odlagališta. U tijeku 

je izrada projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta u vrijednosti od 

160.000,00 kuna s PDV-om. Projektnu dokumentaciju izrađuje ovlašteni izrađivač trgovačko 

društvo IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb. 

 Sve aktivnosti oko odlagališta „Cetin“ se provode uz suradnju s Fondom za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost – FZOEU kao državnim tijelom koje je središnje mjesto 

prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i 

prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U sustavu 

upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH, Fond ima ulogu 

Posredničkog tijela 2 za pojedine specifične ciljeve iz područja zaštite okoliša i održivosti 

resursa, klimatskih promjena, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Slijedom 

navedene suradnje dana 18. svibnja 2017. godine Grad Vrbovsko su posjetile predstavnice 

FZOEU-a Iva Jandriček, dipl.oec. – voditeljica Službe za podršku krajnjem korisniku za 

pripremu projekata, Ana Milutin, dipl.ing.građ. – viši samostalni inženjer u istoj službi, te 
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Maja Feketić, dipl.ing.građ. – načelnica Sektora za fondove Europske unije. 

U Gradu Vrbovskom primio ih je gradonačelnik Dražen Mufić sa suradnicima, a tema 

sastanka je bila razgovor o dosadašnjim već provedenim aktivnostima, kao i dogovor oko 

daljnjih koraka koje je potrebno poduzeti oko sanacije i zatvaranja odlagališta. 

Na sastanku je dogovoren i okvirni terminski plan aktivnosti koje će se poduzimati. Slijedom 

toga utvrđeni su sljedeći instruktivni rokovi koji će se nastojati primjeniti na odlagalište 

„Cetin“: glavni projekt – lipanj 2017; građevinska dozvola – srpanj 2017; zatvaranje 

odlagališta i prijava u Ministarstvo zaštite okoliša za apliciranje na EU natječaj – rujan 2017; 

odluka o dodjeli bespovratnih sredstava potpisivanje ugovora s Ministarstvom zaštite okoliša 

– prosinac 2017; provođenje javne nabave za odabir izvođača radova sanacije odlagališta – 

siječanj/veljača 2018; izvođenje radova – cca. 6 mjeseci po odabiru izvođača i početku 

radova. 

 Pored navedenog, obzirom da se rokovi zatvaranja odlagališta „Cetin“ približavaju, 

bilo je razgovora o načinu zbrinjavanja otpada s područja Grada Vrbovskog po zatvaranju 

odlagališta „Cetin“. Razmišljanja su da to bude možda neko bliže odlagalište u Ogulinu ili 

Delnicama ili će se otpad prevoziti na Marinšćinu Županijski regionalni centar za 

gospodarenje otpadom koji se nalazi u Općini Viškovo. Međutim, kako nije jasna situacija s 

Marinšćinom i njegovim radom, kao i s pretovarnom stanicom Sović laz kod Delnica koja bi 

trebala biti transfer stanica od pravca Vrbovskog prema Marinšćini, nije donesena još nikakva 

odluka. 

 Nakon sastanka u uredu gradonačelnika predstavnice FZOEU-a su u pratnji 

predstavnika grada obišle odlagalište otpada „Cetin“ i osobno se uvjerile u njegovo trenutno 

stanje i obim potrebne sanacije. Po završetku posjeta predstavnice FZOEU su izrazile 

zadovoljstvo dogovorenim i viđenim jer je puno toga napravljeno, što nije slučaj kod brojnih 

jedinica lokalne samouprave. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Na poziv gradonačelnika Grada Vrbovskog Dražena Mufića dana 10. siječnja 2017. 

godine grad Vrbovsko je posjetio ministar turizma Gari Cappelli. U posjeti su zajedno sa 

ministrom Cappelliem bili tadašnja saborska zastupnica Majda Burić, predstavnici Primorsko 

- goranske županije predvođeni dožupanom Petrom Mamulom i predsjednica Turističke 

zajednice Kvarnera Irena Peršić Živadinov.  

 Tijekom posjete ministar Cappelli je upoznat sa sadašnjim i planiranim turističkim  

projektima grada, kao i mogućnostima za daljnji turistički razvoj Vrbovskog, te je naglašeno 

da je Vrbovskom potrebna pomoć s nacionalne razine kako bi se pokrenuo turizam na ovom 

našem području koji je u samim začecima.  

 Ministar je odmah po dolasku obišao Frankopanski kaštel u Severinu na Kupi i 

upoznao se s njegovim stanjem i s namjerom grada Vrbovskog za otvaranjem doline rijeke 

Kupe za turistički razvoj izgradnjom šetnica u duljini oko 15 km, od kojih je dio već izgrađen, 

a za ostali dio izrađena projektna dokumantacija i očekuje se uskoro dobivanje građevinskih 

dozvola. Namjera grada je da se i na hrvatskoj strani Kupe pokrene turizam otvaranjem 

pristupa rijeci izgradnjom šetnica, na čijoj dionici se nalazi i Frankopanski kaštel kojeg treba 

obnoviti kada se riješe imovinsko-pravni odnosi. Ministar je spomenuo sličan primjer obnove 

kaštela u Gradu Ozlju čiju je obnovu pomoglo ministarstvo. 

 Nakon obilaska kaštela u Severinu na Kupi ministar Cappelli je posjetio Planinarski 

dom „Kamačnik“ u naselju Vujnovići gdje je održan kraći radni sastanak na kojem je 

gradonačelnik Mufić upoznao ministra sa svim gradskim projektima i dosadašnjim 

ulaganjima u razvoj turizma.  Ministar je izrazio zadovoljstvo viđenim i obećao da će u 
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njegom mandatu ministarstvo turizma potpomagati posebne oblike turizma koje budu 

razvijale lokalne samouprave, a tako i grad Vrbovsko. Prema riječima ministra Cappellia, on 

smatra da Republika Hrvatska više nije destinacija samo sezonskog karaktera, već ulazimo u 

period produljenja turističke sezone, a što potvrđuje činjenica da smo u posljednjem kvartalu 

2016. godine imali rast broja stranih turista od čak 30 posto. Istakao je da će se zalagati za 

ravnomjerniji turistički razvoj Hrvatske i u tom cilju se kreće s pripremom projekta CRO 

kartice koja će omogućiti povećanu potrošnju, a time i veće zapošljavanje kroz turizam.  

 U sklopu posjete ministar je obišao i SRC „Bijela kosa“ u naselju Jablanu gdje je 

planirana izgradnja slijališta i koje ima potencijal biti okosnica razvoja cjelogodišnjeg 

sportskog i rekreacijskog turizma grada Vrbovskog, Gorskog kotara pa i šire. Grad Vrbovsko, 

a tako i skijalište je dobro prometno povezano autocestom s Rijekom i Zagrebom, odnosno 

ostatkom države i ima izgrađenu pristupnu cestu koja vodi do samog skijališta, a samo 

sklijalište ima jako dobar sjeverni položaj gdje nema toplih vjetrova što omogućuje dugo 

zadržavanje snijega. Projekt skijališta je u Katalogu investicija Vlade RH naveden kao projekt 

od nacionalnog interesa, no do sada nije pronađen investitor. Ministar Cappelli je istaknuo 

kako će se svakako truditi da se pronađe investitor za skijalište Bijelu kosu, kao i da se 

pomogne na neki drugi način da se projekt dovede do većeg stupnja gotovosti, a u skladu s 

mogućnostima njegovog ministarstva.   

 Na kraju posjete gradu Vrbovskom ministar Cappelli je obišao najpoznatije izletište 

Vrbovskog kanjon Kamačnik koji je dio europske ekološke mreže Natura 2000, a koju čine 

lokacije važne za očuvanje ugroženih vrsta i staništa diljem cijele Europske unije. Tom 

prilikom ministar je upoznat s namjerom izgradnje centra za posjetitelje, za što se trenutno 

izrađuje projektna dokumentacija. 

 Prije odlaska ministar Cappelli je izrazio zadovoljstvo viđenim, odnosno do sada 

izvršenim, kao i planiranim ulaganjima u širenje turističke ponude na području grada 

Vrbovskom, te ponovio da će svi projekti imati potporu njegovog ministarstva ako pozitivno 

utječu na turistički razvoj, ali i na zadržavanje lokalnog stanovništva na goranskom području. 

Naglasio je da su navedeno već uspjele učiniti neke druge europske zemlje koje, iako nemaju 

more, imaju visoke prihode od planinskog, odnosno kontinentalnog oblika turizma. 

 

 U Planinarskom domu Kamačnik u Vujnovićima 23. siječnja 2017. godine, uz 

prisustvo ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, saborske zastupnice Majde 

Burić i dožupana Primorsko – goranske županije Petra Mamule, potpisani su Ugovori o 

dodjeli državne pomoći u svrhu održavanja prohodnosti nerazvrstanih cesta i putova u 

zimskim mjesecima tijekom 2016. godine. Ugovori su potpisani između Josipa Škorića, 

direktora Hrvatskih cesta d.o.o. i načelnika i gradonačelnika 14 gradova i općina goranskog i 

riječkog područja (Grad Vrbovsko, Grad Delnice, Grad Čabar, Općina Čavle, Općina Fužine, 

Općina Jelenje, Općina Klana, Općina Lokve, Općina Mrkopalj, Općina Ravna Gora, Općina 

Skrad, Općina Vinodolska, Općina Matulji i Općina Brod Moravice). 

 Ministar Oleg Butković je tom prilikom rekao da je Gorski kotar izgubio status brdsko 

- planinskog područja, a time i značajna financijska sredstva. Stoga je njegovo ministarstvo, 

na inicijativu načelnika i gradonačelnika, pronašlo rješenje i model kako pomoći u održavanju 

nerazvrstanih cesta, te tom prilikom dodao kako Hrvatske ceste tijekom 2017. godine 

planiraju u cestovnu infrastrukturu goranskoga područja uložiti oko 47 milijuna kuna. 

 Josip Škorić direktor Hrvatskih cesta d.o.o. je predstavnicima općina i gradova poručio 

kako će osigurani novac ostati zajamčen i ubuduće, kada se uvrsti u Zakon o cestama, te da se 

on koristi racionalno prema stvarnim potrebama. Naglasio je da je ovo ugovor o pomoći za 

zimsku službu u 2016. godini i da će novi ugovor za 2017. godinu biti uskoro nanovo 

potpisan.   
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 U ime načelnika i gradonačelnika potpisnika ugovora obratio se gradonačelnik Grada 

Vrbovskog Dražen Mufić koji je rekao da je predviđeni novac namijenjen svim lokalnim 

jedinicama koje su bile obuhvaćene brdsko - planinskim zakonom, a potom izgubile porezne  

prihode i da ovom pomoći, Vlada po prvi puta prepoznala posebnosti Gorskog kotara, u 

kojem su troškovi tijekom zimskog čišćenja i posipavanja prometnica iznimno veliki, te će 

ova osigurana sredstva biti od velike pomoći za sve jedinice lokalne samouprave. 

 Financijskim planom Hrvatskih cesta d.o.o. za 2016. godinu planirana su sredstva u 

iznosu od 20 milijuna HRK za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama u 

2016. godini i to jedinicama lokalne samouprave koje imaju status brdsko - planinskog 

područja te ostalih jedinica lokalne samouprave na području Ličko - senjske županije (bez 

Grada Novalje) i Gorskoga kotara, njih ukupno pedeset i četiri. 

 

___________________________________________________________________________ 

  

 

 Skupštinu društava Komunalac d.o.o. Vrbovsko i Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko 

čine Dražen Mufić, Nevenko Žagar i Ljubomir Cindrić. Sukladno članku 48. 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) u izvještajnom razdoblju održala je sljedeće 

sjednice: 

 

 Sjednice Skupštine Komunalac d.o.o. Vrbovsko: 

   

 - 13. travnja 2017. godine sa sljedećim dnevnim redom:   

    1. Prijedlog Odluke o raspisivanju četvrtog javnog natječaja za prodaju nekretnina u 

vlasništvu društva Komunalac d.o.o. u Ulici Jarak u Vrbovskom  

 

  - 02. lipnja 2017. godine sa sljedećim dnevnim redom:  

    1. Usvajanje Izvješća o radu za 2016. godinu  

    2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru društva u 2016. godini  

    3. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu  

    4. Utvrđivanje raspodjele gubitka u 2016. godini  

    5. Usvajanje Izvješće neovisnog revizora godišnjih financijskih izvještaja društva za 

2016. godinu  

    6. Usvajanje financijskog plana za 2017. godinu  

    7. Plan nabave za 2017. godinu-informacija  

    8. Pravilnik o jednostavnoj nabavi-informacija  

 

Detaljnije o svakoj od nabrojanih sjednica Skupštine može se vidjeti na web stranici 

Komunalca d.o.o. Vrbovsko na web adresi http://www.komunalac-vrbovsko.hr/index.php/o-

nama/sjednice-drustva 

 

 

Sjednice Skupštine Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko: 

 

 - 27. siječnja 2017. godine sa sljedećim dnevnim redom:   

    1. Poslovni plan za 2017. g. Vode Vrbovsko d.o.o.  

    2. Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga - suglasnost  

    3. Sistematizacija radnih mjesta Voda Vrbovsko d.o.o. - suglasnost  
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 - 18. travnja 2017. godine sa sljedećim dnevnim redom: 

      1. Opoziv i imenovanje člana nadzornog odbora društva Vode Vrbovsko d.o.o.  

    2. Prve izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu  

 

 - 19. svibnja 2017. godine sa sljedećim dnevnim redom: 

   1. Usvajanje Izvješća o radu za 2016. godinu 

         2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru društva u 2016. godini 

    3. Usvajanje Izvješće neovisnog revizora godišnjih financijskih izvještaja društva sa 

izvješćem temeljem članka 207.a Zakona o vodama 

    4. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu 

    5. Utvrđivanje raspodjela gubitka u  2016. godini 

    6. Podnesene tužbe protiv Društva, mišljenje, traži se  

 

 - 12. lipnja 2017. godine sa sljedećim dnevnim redom: 

    1. Podnošenje kaznene prijave protiv djelatnice Društva zbog sumnje u nedozvoljenu 

uporabu osobnih podataka, mišljenje, traži se 

 

Detaljnije o svakoj od nabrojanih sjednica Skupštine može se vidjeti na web stranici Voda 

Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko na web adresi http://vode-vrbovsko.hr/index.php/naslovnica/o-

nama#2016-godina 

 

___________________________________________________________________________ 

  

 

 U okviru rada gradonačelnika, pored prethodno navedenog, održavani su brojni sastanci u 

uredu gradonačelnika, kao i van ureda, a od značajnih to su bili sljedeći: 

1. Sonja Šišić – JU Priroda 

2. Vanja Rački – Hrvatske vode 

3. Vesna Osojnički – OLR Plemenitaš 

4. Ivica Knežević – gradonačelnik Grada Delnica 

5. Jure Turković – gradonačelnik Grada Ogulina 

6. Irena Jurkić, Sandra Novak Mujanović – IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 

7. Pavo Šašlin – ministarstvo regionalnog razvoja 

8. Slavko Gauš, Mladen Šćulac, Hinko Mance – Vatrogasna zajednica PGŽ 

9. Darko Prodan – Cedar d.o.o. Kastav 

10. Žarko Delač – Društvo Goranin Zagreb 

11. Krunoslav Katičić – državni tajnik u Ministarstvu državne imovine  

12. Robert Trošelj – HŽ Infrastruktura d.o.o. 

13. Zvonimir Jakopović, Stjepan Ivatek Šahdan – DHMZ 

14. Silvana Sorić, Sanja Deranja – Hrvatske ceste 

15. Davor Jurkotić, Marko Lukić – Star media d.o.o. 

16. Damir Bokulić, Bojan Prebežić  - DIP Commerce d.o.o. Ogulin 

17. Miro Škrgatić – Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture 

18. Bojan Vivoda – Autocesta Rijeka – Zagreb d.o.o. 

19. Nikola Dragović, Ilija Vulić, Anton Butina – Sindikat HŽ 

20. Stipe Tutiš, Petra Kovač Konrad – Zagrebački speleološki savez i Udruga Hyla 

  Uz sve navedene sastanke svakodnevno su održavani sastanci sa službenicima JUO 

Grada Vrbovskog, te sa direktoricama i voditeljicama odjela Komunalca d.o.o. Vrbovsko i 

Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko. 
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___________________________________________________________________________ 

  

 Katalog Radova Grada Vrbovskog za razdoblje lipanj 2013. – ožujak 2017. godine 

izrađen je 31. ožujka 2017. godine i može se pronaći na internet stranici Grada Vrbvskog 

www.vrbovsko.hr. U Katalogu Radova su navedeni izvedni radovi na području grada u 

navedenom razdoblju popraćeni s vrijednosti radova i slikom.  

 

___________________________________________________________________________  

 

Sve ovo prethodno navedeno je samo skraćena verzija napravljenog u izvještajnom 

razdoblju, te stojim na raspolaganu glede pojašnjenja i dopune svega prethodno navedenog.  

 

 

                    GRADONAČELNIK 

              Dražen Mufić, dipl.ing., v.r. 
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