
 
Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa  i z v a n r e d n e   11. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 19. listopada 2022. 
godine u Velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 18.00 
sati 
 
Sjednica Vijeća je javna.  
 
Predsjedavajući: Krunoslav Sohora – predsjednik Vijeća 
 
Zapisničar: Iva Suknaić 
 
Nazočni vijećnici: Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik Vijeća, dr. sc. Stjepan Tvorić – drugi 

potpredsjednik Vijeća, Miroslav Ranilović, Martina Petrak, Zlatko Kamenarić, Tihomir 

Antolković, Dubravka Rogožar, Luka Lacković, Mirjana Kunder, Helena Drvenkar, Jasna 

Benedik i Damir Fašaić 

Nenazočni: Tomislav Grežina i Dejan Jaić 

Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Marko Belošević – zamjenik gradonačelnika i 
Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove 
 
 

Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio izvanrednu 11. sjednicu 
Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici 
nazočno 13 od 15 vijećnika, odnosno da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih 
akata.  

 
 Predsjednik Vijeća upitao je ima li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog 

reda. Obzirom da prijedloga nije bilo, predsjednik Vijeća konstatirao je da je Dnevni red 
utvrđen i glasi: 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama 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 
 
 

2. Prijedlozi i mišljenja 

 

 



D N E V N I   R E D 
 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava 
na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u 

drugim jedinicama lokalne samouprave 
 

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 ovaj 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 13 (trinaest) glasova „za“.  

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na 
sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u 
drugim jedinicama lokalne samouprave;  KLASA: 024-04/22-01/81, URBROJ: 238-32-01/01-
22-1, stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a primjenjuje se 
od 1. studenoga 2022. godine i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
 

Točka 2. 
Prijedlozi i mišljenja 

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

suradnji i zaključio sjednicu u 18.05 sati. 
 

 
 

Zapisničar 
 

Iva Suknaić 

Predsjednik Vijeća 
 

Krunoslav Sohora 
 


