
OBRAZAC 
sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Odluke o dopuni Odluke  

o proširenju zone malog gospodarstva „PODUZETNIK VRBOVEC“ 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROŠIRENJU ZONE MALOG GOSPODARSTVA „PODUZETNIK VRBOVEC“ 

 

Nositelj izrade akta/dokumenta: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO  
 

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići 
donošenjem akta: 

Grad Vrbovec pokrenuo je postupak za donošenje 
predmetne Odluke kako bi se mogla ostvarivati 
sredstva iz Fondova i infrastrukturno opremati 
postojeća poduzetnička zona.  

Početak savjetovanja: 05. 04. 2019. g. Završetak savjetovanja: 04. 05. 2019. g.  

Podnositelj prijedloga i mišljenja  

(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne 
osobe za koju se podnosi prijedlog i mišljenje)   

 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavlja (građani, udruge, udruge u području 
zaštite okoliša, poduzetnici, itd.)  

 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 
primjedbe ili osobe ovlaštene za zastupanje pravne 
osobe (kada se radi o pravnoj osobi kao podnositelju 
prijedloga i mišljenja) 

 

Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili 
dokumenta 

 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta akta ili 
dokumenta (prijedlog i mišljenje) 

 

 

 

 

 

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja  

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 04. svibnja 2019. godine na adresu elektronske 
pošte: katarina.skudar.vincek@vrbovec.hr ili na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. 
Kontakt osoba: Službenik za informiranje, Katarina Škudar-Vincek, e-mail: katarina.skudar.vincek@vrbovec.hr, 
telefon 01/2799904. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno 
primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti 
objavljeno 07. svibnja 2019. godine na internetskoj stranici www.vrbovec.hr, na poveznici 
http://www.vrbovec.hr/index.php/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnosti.  

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri 
slanju obrasca. 

 
KLASA: 302-02/19-04/01 
URBROJ: 238/32-03/05-19-1 
Vrbovec, 05. travnja 2019. godine  
 
 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. 
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Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti 

pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju tajnih podataka te o 

stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (SL L 119, 4.5.2016.) osobni podaci neće se koristiti u druge 

svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih 

mjera.  

 

 


