
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
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Nositelj izrade izvješća: SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE  
Vrbovec, 22. studenog 2021. godine  
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Nacrt Prijedloga Odluke o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima 
drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje 
na području grada Vrbovca 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE  

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

Grad Vrbovec donošenjem predmetne Odluke, uz dosadašnji 
program sufinanciranja djece predškolskog uzrasta u iznosu 
od 1.100,00 kn koja su upisana u dječje vrtiće drugih osnivača 
na području grada Vrbovca i obrte za čuvanje djece djelatnosti 
dadilja na području grada Vrbovca, želi sufinancirati trošak 
programa za treće i daljnje dijete iz iste obitelji, do 
maksimalno 2.000,00 kn, pod uvjetom da dijete ima 
prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca i da su sva 
djeca iz iste obitelji redovno upisana u dječji vrtić ili se nalaze 
na čuvanju, brizi i skrbi u obrtima za čuvanje djece, bez obzira 
gdje je sjedište tog dječjeg vrtića odnosno gdje je obrt za 
čuvanje djece registriran. Predloženim nacrtom Odluke želi se 
pomoći sufinanciranjem troška roditeljima, skrbnicima i 
udomiteljima djece predškolskog uzrasta, a koja polaze 
naveden programe odgoja i obrazovanja kao i čuvanja, brige i 
skrbi o djeci rane predškolske dobi. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/2021/10/20/poziv-javnosti-na-sudjelovanje-u-
postupku-savjetovanja-s-javnoscu-o-nacrtu-prijedloga-odluke-
o-sufinanciranju-programa-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja-
u-djecjim-vrticima-drugih-osnivaca-i-obrta-za-c/  

20.10.2021. g. – 19.11.2021. 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: 601-01/21-03/11 
URBROJ: 238/32-03/05-21-2 
Vrbovec, 22.11.2021. godine  
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