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Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU I 
CIVILNOJ ZAŠTITI GRADA VRBOVCA ZA 2021. GODINU 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Služba za opće poslove Grada Vrbovca 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Na temelju članka 111. Zakona o vatrogastvu Grad Vrbovec je 
dužan financirati određeni postotak od izvornog Proračuna za 
sredstva koja su im neophodna za rad i osnovno 
funkcioniranje, kao i namjenska financijska sredstva za 
investicijsko održavanje objekata, opreme, osposobljavanja 
vatrogasaca. Sukladno članku 72. Zakona o sustavu civilne 
zaštite Grad Vrbovec sufinancira  programe i projekte  za 
razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite.  
Cilj programa je putem funkcionalnog sustava vatrogasnih 
društava udruženih u Vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovca 
razvijati preventivne mjere zaštite od požara i eksplozija, 
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 
i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 
opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u 
nesrećama, ekološkim i inim nesrećama i  razvijati civilnu 
zaštitu na području grada, putem  aktivnosti obuke i programa 
prevencije te podići svijest građana o važnosti civilne zaštite i 
obuke u sprečavanju i smanjenju šteta nastalih neželjenim 
katastrofama. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/2020/10/30/savjetovanje-o-
prijedlogu-programa-jp-u-vatrogastvu-za-2021-g/  

30.10.2020. g. – 30.11.2020. g. 

Pregled osnovnih pokazatelja 
uključenosti savjetovanja s javnošću  

U postupku savjetovanja s javnošću niti jedan sudionik 
nije dostavio  prijedlog odnosno mišljenje.  

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  - 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Za provedbu javnog savjetovanja nije bilo financijskih 
troškova.  
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