
 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o  

   Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o IV. izmjenama 

i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, te    

                                  regulaciji prometa u mirovanju-parkiranja vozila  acrtu  Odluke 

o  agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu  
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu  
Odluke o  IV. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i 
načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa u mirovanju-
parkiranja vozila 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

Grad Daruvar, Upravni odjel za gospodarstvo, 

graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne  

djelatnosti Grada Daruvara  

 
Svrha dokumenta 

 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju s javnošću 

 
Datum dokumenta 

 

05. studeni 2020. godine 

 

Verzija dokumenta Prva verzija 

 

Vrsta dokumenta 
 

Izvješće 

Naziv nacrta akta Odluka o  IV. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i 

načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa u mirovanju-

parkiranja vozila 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Grad Daruvar, Upravni odjel za gospodarstvo, 

graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne  

djelatnosti Grada Daruvara 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 

- 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili 

na drugi odgovarajući način? 

 

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

 

 

 

Ako nije,zašto? 

Da 

 

 

www.daruvar.hr  

 Nacrt je objavljen dana 05.11.2020. godine 
na internetskoj stranici Grada Daruvara na 
linku: Savjetovanja s zainteresiranom 
javnošću  

 
 
Savjetovanje je trajalo 8 (osam) dana od 
05.11.2020.- 13.11.2020. godine  

  

 

http://www.daruvar.hr/


 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

 
Nema pristiglih očitovanja zainteresirane javnosti 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane javnosti na 

određene odredbe nacrta 

 

-  

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala 
dodatne financijske troškove. 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama Grada Daruvara na 

www.daruvar.hr  

 
KLASA:211-04/17-01/03 

URBROJ:2111/01-01-20-5/2                                                      

Daruvar, 16. studeni 2020. godine              

  

 


