
 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 44. stavka 3. alineje 29. 
Statuta Grada Vrbovca ( „Glasnik Grada Vrbovca“ 9/2021) Gradonačelnik Grada Vrbovca, dana 13. svibnja 2022., donosi 
 

III. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Vrbovca za 2022. godinu 
 
I 

U tablici točke I Plana savjetovanja s javnošću Grada Vrbovca za 2022. godinu, KLASA: 008-01/21-02/01; URBROJ: 238/32-02/01-21-1 od 
29. prosinca 2021. godine dodaju se novi redni brojevi 21. - 28. koji glase:  

 

„21. 
Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada 
Vrbovca 

Služba za opće poslove II kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

22. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 
područje grada Vrbovca za 2022. godinu 

Služba za opće poslove II kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

23. 

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

Služba za opće poslove III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

24. 

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

Služba za opće poslove III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

25. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 
Vrbovec od roditelja - korisnika usluga 

Služba za opće poslove III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

26. 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o 
proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik 
Vrbovec“ 

Služba za opće poslove III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

27. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
osnivanju zone malog gospodarstva „Poduzetnik 
Vrbovec“ 

Služba za opće poslove III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće 

28. Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka 
grada Vrbovca 

Služba za opće poslove III kvartal  30 dana Ne Gradsko vijeće“ 

 



 

 

Dosadašnje točke rednog broja 21. do 32. pomiču se daljnjim nizom, od rednog broja 29. do 40. 

 

II 
 Ove III. Izmjene i dopune Plana objavit će se na službenoj web stranici Grada Vrbovca www.vrbovec.hr.  
 
 

 

 

            KLASA: 008-01/21-02/01 

            URBROJ: 238-32-02/01-22-4 

            Vrbovec, 13. 5. 2022.  

 

                    ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                 GRAD VRBOVEC 

                  GRADONAČELNIK 

 

               Gradonačelnik 

                Denis Kralj, v.r. 

http://www.vrbovec.hr/

