
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv akta 

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG 

PROSTORA 

 

Nositelj izrade 

akta 
Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za gospodarstvo i EU projekte 

Vrijeme trajanja 

savjetovanja 
13.07.2020. do 23.07.2020. godine  

Cilj 

savjetovanja 

Prikupljanje mišljenja i primjedaba zainteresirane javnosti na NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE 

O DOPUNI ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 

 

Način objave 

poziva za 

savjetovanje 

Službene Internetske stranice Općine Kršan  

 

Redni 

broj 

Naziv 

predstavnika 

zainteresirane 

javnosti koji 

su dali 

primjedbe 

Tekst primjedbe Razlozi prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe 

1. Poslovni 

subjekt želi 

ostati 

anoniman; 

podaci 

poznati 

JUO. 

Primjedba 

podnesena 

21.07.2020. 

„Predlažem da se zakup poslovnog prostora i 

komunalna naknada poslovnom subjektu XY, za 

vrije trajanja epidemije COVID-19 kad odlukom 

stožera civilne zaštite poslovni subjekt XY nije 

poslovao (16.03.-04.05.2020.) oslobodi svih 

obaveza plaćanja prema Općini.“ 

 

 

 

Primjedba se odnosi na pojedinačni zahtjev 

poslovnog subjekta za oslobađanje plaćanja 

obveza plaćanja prema Općini, a ne na tekst 

Odluke o dopuni Odluke. 

Ukoliko Općinsko vijeće usvoji predloženi 

prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu 

poslovnog prostora, poslovni subjekt će 

podnijeti Zahtjev za oslobađanje plaćanja 

obveza prema Općini. 

 

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja PRISTIGLA JE JEDNA primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na 

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA. 

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o prvu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) 

 određeno je: 

 „(4) Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo javne vlasti dužno je izraditi i objaviti na središnjem državnom 

internetskom portalu za savjetovanje s javnošću odnosno internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje 

sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. 

Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili 

dokument.“ 

Slijedom navedenog, ovo se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću po NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O 

DOPUNI ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA objavljuje na web stranici Općine Kršan, te će se uputiti 

Općinskom vijeću Općine Kršan, tijelu koje donosi Odluku o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan 

Odsjek za gospodarstvo i EU projekte 

 

KLASA: 302-01/20-01/2 

URBROJ: 2144/04-02-05/1-20-10 

Kršan, 24. srpnja 2020.  


