
OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

 

 
  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

 SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

Naziv akta/dokumenta za 
koji je provedeno 
savjetovanje: 

Nacrt  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu 
javnih površina  

 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta / provedbu 
savjetovanja 
 

Grad Dubrovnik 
Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  
 

Cilj i glavne teme 
savjetovanja 

 
Upoznati zainteresiranu javnost s donošenjem predmetne 
odluke 
 
 

Objava dokumenta za 
savjetovanje 
 

Poveznica na objavljeno savjetovanje 
https://www.dubrovnik.hr/savjetovanje-s-javnoscu 

 
Razdoblje provedbe 
savjetovanja 

 
 Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
provedeno je u razdoblju od 23. listopada do 22. studenog 
2019. 
 
 

 
Pregled osnovnih 
pokazatelja uključenosti 
savjetovanja s javnošću 
 

U postupku javnog savjetovanja pristigla su ukupno 43 
podneska, od kojih 2 izvan roka. Od pristiglih podnesaka 
2 su od strane pravnih osoba, 1 od strane odvjetničkog 
društva, 1 od građanske inicijative, 2 od strane obrtnika, i 
ostali od strane fizičkih osoba- građana. 3 fizičke osobe  
dostavile su po 2 očitovanja.   
29 podnesaka pisano je u obliku ankete koju su građani 
sami proveli, gdje odgovaraju na ukupno 20 pitanja na 
temu javnih površina i uglavnom izražavaju 
nezadovoljstvo stanjem, te protivljenje zaključivanju 
ugovora do 5 godina, kao i zamrzavanju stanja prije 
donošenja Plana upravljanja Gradskom jezgrom. 
 
Osim velikog broja mišljenja i primjedbi, pristiglo je 6 
prijedloga za izmjenu članka 5. Odluke o izmjenama i 
dopunama Oduke o zakupu javnih površina, 6 prijedloga   
za izmjenu članka 6. stavak 1 Odluke, jedan prijedlog za 
izmjenu članka 3. Odluke, te 2 prijedloga za preciznije 
definiranje članka 6. stavak 2. Odluke o izmjenama i 
dopunama Oduke o zakupu javnih površina, te dodatnih 
29 protivljenja zaključenju ugovora na 5 godina. 
Nisu prihvaćeni prijedlozi za izmjenu članka 3., članka 5 i 
članka 6.stavak 1.,  a prihvaća se sugestija za  preciznije 
definiranje članka 6. stavak 2. Odluke o izmjenama i 
dopunama odluke. 
 



 
Pregled prihvaćenih i 
neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje 
 

 
 
 
Tabelarni prikaz u privitku 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba internetskog  savjetovanja nije iskazivala 
dodatne financijske troškove. 

Tko je i kada izradio 
izvješće o provedenom 
savjetovanju? 

Tijelo: 
Upravni odjel za 
gospodarenje gradskom 
imovinom 

Datum: 
29.11.2019. 

 

 

 

 


