
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA 
PROGRAMA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I  OBRAZOVANJA U DRUGIM 

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

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova 
programa u ustanovama predškolskog odgoja i  
obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave 

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 programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja pa tako i dječjih vrtića u drugim jedinicama 
lokalne samouprave 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 u drugim jedinicama lokalne 
samouprave mogli djeci osigurati kvalitetne uvjete boravka 
sukladno propisanim standardima predlaže se povećanje 
cijene koju Grad Vrbovec sufinancira za program predškolskog 
odgoja i obrazovanja u ustanovama registriranim za obavljanje 
djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, čija su sjedišta 
na području drugih jedinica lokalne samouprave, s 
maksimalnog iznosa 1.100,00 kuna na iznos od 1.300,00 kuna 
utvrđenih odlukom ili drugim aktom nadležnog tijela te 
ustanove. 

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: 013-02/22-03/21     
URBROJ: 238-32-03/05-22-2 
Vrbovec, 17. 8. 2022.  

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

