
 

OBRAZAC 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

O NACRTU ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM 
DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o nacrtu Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 
Daruvara  

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 
savjetovanje, razlozi donošenja odluke 

Grad Daruvar-Upravni odjel za gospodarstvo, 
graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti 

Datum dokumenta 12. siječanj 2021. godine 

Verzija dokumenta Prva  

Vrsta dokumenta Izvješće  

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta koji je predmetom savjetovanja 

Nacrt Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Grada Daruvara 

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja 
zakona, drugih propisa i akata 
objavljenog na internetskim stranicama 
Vlade 

 

---------------------------------------- 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno 
uređenje i komunalne djelatnosti 

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, nacrt odluke bio je objavljen na internetskim 
stranicama Grada Daruvara i na oglasnoj ploči Grada 
Daruvara  

Nacrt odluke objavljen je dana 13. siječnja 2021. godine 
na internetskim stranicama Grada Daruvara, 
www.daruvar.hr 

Savjetovanje je trajalo u razdoblju od 13. siječnja 2021. 
do 20. siječnja 2021.  

 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

 
Na nacrt Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Grada Daruvara  
nije zaprimljen niti jedan prijedlog, primjedba, sugestija ili 
očitovanje zainteresirane javnosti.  

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 
Primjedbe koje su prihvaćene 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za neprihvaćanje 

------------------------------------ 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama Grada 
Daruvara na www.daruvar.hr 
 
KLASA:363-01/18-01/08 
URBROJ:2111/01-01-21-5/2 
Daruvar, 25. siječnja 2021. godine 
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