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Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih 
objekata, teretana i fitness centara na području Grada 
Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih 
epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO 

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

 Ovom se Odlukom određuju uvjeti i postupak dodjele jednokratne 
potpore vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara 
na području grada Vrbovca, s ciljem ublažavanja posljedica smanjene 
gospodarske aktivnosti onim poduzetnicima čija je djelatnost 
zabranjena ili smanjena uslijed donošenja Odluke Stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojim 
se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere 
i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19. 
 Obzirom na izvanredne okolnosti i zahtjeve poduzetnika iz 
djelatnosti obuhvaćenih zabranom obavljanja poslovanja predlaže se 
poduprijeti te najviše pogođene djelatnosti na području grada Vrbovca  
te u postupku donošenja Odluke provesti skraćeni postupak javnog 
savjetovanja od 15 dana, a isto tako i iz istih razloga hitnosti 
donošenja, predlaže se stupanje Odluke na snagu prvog dana od 
dana objave u službenom glasilu Grada Vrbovca. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja 

https://vrbovec.hr/2021/02/03/poziv-javnosti-na-sudjelovanje-u-
postupku-savjetovanja-s-javnoscu-o-nacrtu-odluke-o-
jednokratnoj-potpori-vlasnicima-ugostiteljskih-objekata-
teretana-i-fitness-centara-na-podrucju-grada-vrbovca-za-ubl/  

03.02.2021. g. – 18.02.2021. g. 

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

U postupku savjetovanja s javnošću niti jedan dionik 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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