
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE 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 

 
Nositelj izrade izvješća: SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE  
Vrbovec, 17. 8. 2022.  

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

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 

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 

U 2022. godini došlo je do povećanja troškova poslovanja svih 
ustanova u kojima se provodi program predškolskog odgoja i 
obrazovanja pa tako i dječjih vrtića drugih osnivača i registriranih 
obrta na području grada Vrbovca u odnosu na prethodnu godinu 
zbog povećanja cijena energenata, komunalnih usluga, namirnica za 
prehranu djece, kao i ostalih troškova materijala i usluga te uz 
sadašnju cijenu roditeljskog učešća, isti nisu u mogućnosti podmiriti 
povećane troškove poslovanja. Kako bi dječji vrtići drugih osnivača i 
registriranih obrta na području grada Vrbovca mogli djeci osigurali 
kvalitetne uvjete boravka sukladno propisanim standardima predlaže 
se povećanje cijene koju Grad Vrbovec sufinancira iz Proračuna za 
program predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih 
osnivača na području grada Vrbovca kao i čuvanje, brigu i skrb o djeci 
rane predškolske dobi u obrtima za čuvanje djece djelatnosti dadilja 
na području grada Vrbovca s iznosa 1.100,00 kuna na iznos od 
1.300,00 kuna po polazniku odnosno upisanom djetetu. Isto tako, 
sukladno navedenom, povećava se iznos troška koji Grad Vrbovec 
sufinancira za svako treće i daljnje dijete iz iste obitelji s iznosa 
2.000,00 kn na iznos 2.600,00 kn. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/kategorija/gradska-
uprava/savjetovanje-s-javnoscu/  

14. 7. 2022. g. – 16. 8. 2022. 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: 013-02/22-03/22     
URBROJ: 238-32-03/05-22-2 
Vrbovec, 17. 8. 2022.  
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