
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA STATUTA GRADA VRBOVCA 

 
Nositelj izrade izvješća: SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE GRADA VRBOVCA 
Vrbovec, 17. kolovoza 2021. godine  
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Nacrt Prijedloga STATUTA GRADA VRBOVCA 

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 

Statut Grada Vrbovca, kojega je Gradsko vijeće donijelo na 6. 
sjednici, održanoj dana 31. siječnja 2018. i koji je objavljen u 
Glasniku Zagrebačke županije, broj 8/18, ispravak 12/18, 
izmijenjen je do sada dva puta i to statutarnim odlukama o 
izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovca koje su 
objavljene u Glasniku Grada Vrbovca, broj 2/20 i 3/21, a nakon 
stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'', broj 123/17) te Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'', broj 98/19). 
Sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Jedinstvenih 
metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje 
donosi Hrvatski sabor (''Narodne novine'', broj 74/15), kojom 
je propisano da, ako se propis mijenja, odnosno dopunjava 
više puta, potrebno je pristupiti donošenju novoga propisa, u 
pravilu nakon treće izmjene, odnosno dopune, a budući da je 
Statut Grada Vrbovca mijenjan više puta, predlaže se 
donošenje novog Statuta Grada Vrbovca. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/2021/07/15/poziv-javnosti-na-sudjelovanje-u-
postupku-savjetovanja-s-javnoscu-o-nacrtu-prijedloga-statuta-
grada-vrbovca/  

15.07.2021. g. – 16.08.2021. 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: 012-03/21-03/04 
URBROJ: 238/32-03/17-21-2 
Vrbovec, 17.08.2021. godine  
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