
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA 

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 Odluke o stipendiranju učenika srednjih 
škola i studenata 

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 

Važeće Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola s 
prebivalištem na području grada Vrbovca i Odluka o 
stipendiranju studenata s prebivalištem na području grada 
Vrbovca, donesene su na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada 
Vrbovca održanoj  dana 18. prosinca 2014. godine i objavljene 
su u Glasniku Zagrebačke županije, broj 35-II/14. 
Ovim prijedlogom objedinjavaju se dosadašnje vrste 
stipendija, a uvodi se i nova stipendija za deficitarna 
zanimanja za učenike i studente. Deficitarna zanimanja 
definiraju se kao odgovarajuće zvanje na razini regionalnih i 
lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema 
Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku 
stipendiranja, kao i za koje na Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje, Ispostava Vrbovec nema prijavljenih 
nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od 
iskazanih potreba. Broj i visinu stipendija, kao i do sada, 
utvrđuje se odlukom Gradonačelnika, a u skladu s 
raspoloživim proračunskim sredstvima. Izmijenjena je odredba 
vezana uz ostvarivanje prava na dodjelu stipendije, kojom je 
do sada bilo propisano trajanje prebivališta na području grada 
Vrbovca od najmanje 5 godina te se predlaže da ono bude u 
vremenskom trajanju od najmanje šest mjeseci prije 
podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/2021/07/16/poziv-javnosti-na-sudjelovanje-u-
postupku-savjetovanja-s-javnoscu-o-nacrtu-prijedloga-odluke-
o-stipendiranju-ucenika-srednjih-skola-i-studenata/  

16.07.2021. 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: 604-01/21-03/01 
URBROJ: 238/32-03/17-21-2 
Vrbovec, 17.08.2021. godine  
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