
 

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 
85/15) Općina Kalnik Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću stavlja na raspolaganje 
na internetskim stranicama www.kalnik.hr.  

OBRAZAC  

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 

javnošću o nacrtu prijedloga Strategije upravljanja i 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za razdoblje 

od 2019. do 2025. godine 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 

savjetovanje 
Općina Kalnik, Jedinstveni upravni odjel 

Svrha dokumenta 

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih 

informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja 

predloženih nacrtom prijedloga Strategije upravljanja i 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Općina Kalnik za razdoblje 

od 2019. do 2025. godine, uz podnošenje konkretnih prijedloga 

odredbi odnosno eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno 

utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

Datum dokumenta Studeni 2019. 

Verzija dokumenta Prva 

Vrsta dokumenta Strategija/program 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta 
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025. godine 

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja 

zakona, drugih propisa i akata objavljenog 

na internetskim stranicama općine 

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Općina Kalnik 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti 

bili uključeni u postupak izrade odnosno u 

rad stručne radne skupine za izradu nacrta? 

Nije bilo uključenih predstavnika zainteresirane javnosti 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 
 
Internetska stranica Općine Kalnik i 

oglasna ploča Općine Kalnik 

Savjetovanje je 

trajalo od 15.11. 

2019. do 16.12. 

2019. godine 

https://kalnik.hr/savjetovanje-sa-

zainteresiranom-javnoscu/  

- - 

 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti 

dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave nismo zaprimili ni jedno 

očitovanje/primjedbu/prijedlog na tekst predmeta savjetovanja 

s zainteresiranom javnošću. 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na određene odredbe 

nacrta 

n/p 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba internetskog javnog savjetovanja nije iziskivala 

dodatne financijske troškove. 

Tko je i kada izradio izvješće o provedenom 

savjetovanju? 
Ana Dejanović, 16. prosinca 2019. 
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