
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA U 
USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  

U DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Nositelj izrade izvješća: SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE  
Vrbovec, 30. 11. 2022.  
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o 
kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje 
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 Gradu Vrbovcu na snazi je Odluka o kriterijima za 
ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u 
ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim 
jedinicama lokalne samouprave („Glasnik Grada Vrbovca“, 
broj 8/21, 14/22 i 16/22). Navedenom Odlukom se utvrđuju 
uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje 
programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama 
registriranim za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja, čija su sjedišta na području drugih jedinica 
lokalne samouprave. Obzirom na pristigle zahtjeve korisnika 
usluga čija djeca su upisana u obrtima za čuvanje djece 
djelatnosti dadilje sa sjedištem na području drugih jedinica 
lokalne samouprave te njihovo sufinanciranje, valjalo je ovim 
izmjenama i dopunama istu proširiti i na sufinanciranje 
djelatnosti dadilje u obrtima za čuvanje djece čija su sjedišta 
na području drugih jedinica lokalne samouprave. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

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

14.11.2022.-29.11.2022. 

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: 013-02/22-03/55     
URBROJ: 238-32-03/05-22-2 
Vrbovec, 30. 11. 2022.  
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