
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA O D L U K E 

O KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA 
 U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA  I  OBRAZOVANJA U DRUGIM JEDINICAMA  

LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Nositelj izrade izvješća: SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE GRADA VRBOVCA 
Vrbovec, 5. srpnja 2021. godine  
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Nacrt Prijedloga Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava 
na sufinanciranje troškova programa u ustanovama 
predškolskog odgoja  i  obrazovanja u drugim jedinicama 
lokalne samouprave 

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 

Odlukom se određuju uvjeti, iznos i postupak ostvarivanja 
prava roditeljima djece s područja grada Vrbovca na 
sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
ustanovama registriranim za obavljanje djelatnosti 
predškolskog odgoja i obrazovanja čija su sjedišta na području 
drugih jedinica lokalne samouprave ne samo za razdoblje koje 
je ograničeno na pojedinu pedagošku godinu već za 
neograničeno naredno razdoblje. Grad Vrbovec donošenjem 
predmetne Odluke želi pomoći u smještaju i osiguravanju 
predškolskog odgoja i obrazovanja obiteljima s djecom koji 
imaju prebivalište na području grada Vrbovca i to u 
ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim 
jedinicama lokalne samouprave, a iz razloga pomoći obiteljima 
koje zbog prirode posla koji obavljaju, geografskih, 
demografskih i ostalih specifičnosti gravitiraju drugoj jedinici 
lokalne samouprave. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/2021/06/02/poziv-javnosti-na-sudjelovanje-u-
postupku-savjetovanja-s-javnoscu-o-nacrtu-prijedloga-odluke-
o-sufinanciranju-troskova-programa-u-ustanovama-
predskolskog-odgoja-i-obrazovanja-u-drugim-jedinicama-loka/  

02.06.2021. g. – 02.07.2021. 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: 601-01/21-03/04 
URBROJ: 238/32-03/17-21-4 
Vrbovec, 05.07.2021. godine  
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