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Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa 

 na objektima na području grada Vrbovca 

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 

Grad Vrbovec je dana 15. siječnja 2021. sklopio Ugovor o dodjeli 
financijskih sredstava iz Proračuna Zagrebačke županije za sanaciju 
štete od potresa broj:8-08-10-21 (u daljnje tekstu: Ugovor), a radi 
sanacije štete od potresa koji su se dogodili 28. i 29. prosinca 2020., 
sve u skladu s Odlukom župana Zagrebačke županije od 14. siječnja 
2021. Temeljem navedenog Ugovora za navedenu svrhu što uključuje 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od potresa, 
doznačeno je u ukupnom iznosu 300.000,00 kn. 
 Ministarstvo financija Republike Hrvatske dana 18. siječnja 
2021. izdalo je Smjernice jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave koje su pogođene potresom, KLASA:015-01/21-01/3, 
URBROJ:513-05-02-21-1 vezano za namjenu dodijeljenih sredstava i 
ostalih pitanja vezano za isto. Sukladno iznijetom, Odlukom o 
novčanoj pomoći za sanaciju šteta od potresa na objektima na 
području grada Vrbovca, propisan je način naknade štete 
podnositeljima prijava štete od potresa na objektima na području 
grada Vrbovca, visina naknade štete, koji su kriteriji za raspodjelu 
sredstava i uvjeti po kojima će se vršiti refundacije građanima.  

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja 

https://vrbovec.hr/2021/02/01/poziv-javnosti-na-sudjelovanje-u-
postupku-savjetovanja-s-javnoscu-o-nacrtu-odluke-o-novcanoj-
pomoci-za-sanaciju-steta-od-potresa-na-objektima-na-
podrucju-grada-vrbovca/  

01.02.2021. g. – 16.02.2021. 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.  

 
 
KLASA: 400-01/21-04/02 
URBROJ: 238/32-03/17-21-6 
Vrbovec, 17.02.2021. godine  
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