
 
Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 44. stavka 3. 

alineje 27. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18 i 12/18 - ispravak i  „Glasnik Grada Vrbovca“ 2/20) Gradonačelnik Grada 
Vrbovca dana 31. prosinca 2020. godine donosi 
 

Plan savjetovanja s javnošću Grada Vrbovca za 2021. godinu 
 
I 

Donosi se Plan savjetovanja s javnošću Grada Vrbovca za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), a koji sadrži podatke o nazivu akta ili dokumenta 
za koje se provodi savjetovanje, nositelju izrade nacrta akta, očekivanom vremenu donošenja akta, okvirnom vremenu provedbe internetskog 
savjetovanja, ostalim predviđenim načinima provedbe savjetovanja/očekivano vrijeme (javne rasprave, distribucije nacrta propisa zainteresiranoj 
javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo) te donositelju akta i to kako slijedi: 
 

Plan savjetovanja s javnošću Grada Vrbovca za 2021. godinu 

Redni broj Naziv akta ili dokumenta 
Nositelj izrade nacrta 

prijedloga akta 

Očekivano 
vrijeme 

donošenja akta 

Okvirno 
vrijeme 

provedbe 
internetskog 
savjetovanja 

Ostali predviđeni 
načini provedbe 
savjetovanja / 

očekivano vrijeme 

Donositelj akta 

1. 
Program utroška sredstava od šumskog 
doprinosa za 2021. godinu 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

I kvartal 
 2021. godine 

30 dana Ne Gradsko vijeće 

2. 
Program korištenja naknada za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2021. godinu 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

I kvartal 30 dana Ne Gradsko vijeće 

3. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te 
divljim životinjama 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

I kvartal 30 dana Ne Gradsko vijeće 

4. 
Odluka o davanju nužnih smještaja na 
korištenje 

Služba za opće poslove 
Grada Vrbovca 

I kvartal 30 dana Ne Gradsko vijeće 

5. 
III. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Grada Vrbovca 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

I kvartal  30 dana 
Da  

(javna rasprava-30 
dana) 

Gradsko vijeće 



6. 
Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Vrbovca za 2021. godinu 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

7. 
Izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture Grada 
Vrbovca za 2021. godinu 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

8. 

Izmjene i  dopune Programa održavanja 

komunalne infrastrukture Grada 

Vrbovca za 2021. godinu 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

9. 

Izmjene i  dopune Programa javnih 

potreba u kulturi Grada Vrbovca za 

2021. godinu 

Služba za opće poslove 
Grada Vrbovca 

III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

10. 
Izmjene i  dopune Programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 
Grada Vrbovca za 2021. god. 

Služba za opće poslove 
Grada Vrbovca 

III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

11. 
Izmjene i  dopune Programa u 
predškolskom odgoju i školstvu Grada 
Vrbovca za 2021. godinu 

Služba za opće poslove 
Grada Vrbovca 

III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

12. 
Izmjene i  dopune Programa javnih 
potreba u športu Grada Vrbovca za 
2021. godinu 

Služba za opće poslove 
Grada Vrbovca 

III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

13. 
Izmjene i  dopune Programa javnih 
potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti 
Grada Vrbovca za 2021. godinu 

Služba za opće poslove 
Grada Vrbovca 

III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

14. 
Proračun Grada Vrbovca za 2022. godinu 
s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

15. 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Vrbovca za 2022. godinu 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

16. 
Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. 
godinu 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

17. 
Program građenja komunalne 
infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. 
godinu 

Upravni odjel za financije i 

gospodarstvo IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 



18. 

Program javnih potreba u kulturi Grada 
Vrbovca za 2022. godinu 

Služba za opće poslove 

Grada Vrbovca IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

19. 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 
i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. 
godinu 

Služba za opće poslove 

Grada Vrbovca IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

20. 

Program javnih potreba u predškolskom 
odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 
2022. godinu 

Služba za opće poslove 

Grada Vrbovca IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

21. 

Program javnih potreba u sportu Grada 

Vrbovca za 2022. godinu 
Služba za opće poslove 

Grada Vrbovca 
IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

22. 

Program javnih potreba u vatrogastvu i 

civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. 

godinu 

Služba za opće poslove 
Grada Vrbovca 

IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

23. 

Odluka o raspodjeli sredstava za 

redovito financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u 

Gradskom vijeću iz Proračuna Grada 

Vrbovca u 2022. godini 

Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo 

IV kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

 
 
 

II 
 

Zadužuju se upravni odjeli Grada Vrbovca za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Priručnika za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave od 2016. godine, Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata KLASA: 011-

02/09-01/02; URBROJ: 5030104-09-1 (u daljnjem tekstu: Kodeks), Smjernica za pripremu Kodeksa savjetovanja KLASA: 011-02/09-01/02; URBROJ: 

5030104-09-1 i Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18 i 12/18 – ispravak i Glasnik Grada Vrbovca“ 2/20). 



III 

Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradom akta koji nije predviđen Planom i za koji se prije donošenja sukladno odredbama Zakona o pravu na 

pristup informacijama provodi postupak savjetovanja s javnošću, upravni odjeli Grada Vrbovca provest će postupak savjetovanja s javnošću sukladno točki II 

ovog Plana. 

IV 

Ovaj plan objavit će se na službenoj stranici Grada Vrbovca www.vrbovec.hr . 

 

 

            KLASA: 008-01/20-02/02 

            URBROJ: 238/32-02/01-20-1 

            Vrbovec, 31.12.2020. godine 
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