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Naziv akta zakoji je provedeno 
savjetovanje s javnošću 

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine Koprivnički Bregi 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta/provedbu savjetovanja 

 
Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi 

Razlozi za donošenje akta i 
cilejvi koji se njime žele postići 
uz sažetak ključnih pitanja 

Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15) 
poslovni prostor u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Općine daje 
se u zakup putem javnog natječaja o čemu uvjete i postupak 
dodjele odlukom propisuje Općinsko vijeće Općine Koprivnički 
Bregi. Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i 
kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. 
i 64/15) Općina je dužna donijeti svoju Odluku kojom će urediti 
uvjete kupoprodaje poslovnih prostora. Želja je bila upoznati 
javnosti s prijedlogom Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Koprivnički Bregi te dati svima 
mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i 
prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga 
i komentara. 

Objava dokumenata za 
savjetovanje 

Poveznica: 
http://www.koprivnicki-bregi.hr/index.php/opcina-koprivnicki-
bregi/ostalo/savjetovanje-sa-zainteresiranom-
javnoscu/otvorena-savjetovanja  

Razdoblje provedbe 
savjetovanja 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno 
je u razdoblju od 3. siječnja 2018. do 5. veljače 2018. godine 

Pregled osnovnih pokazatelja 
uključenosti savjetovanja s 
javnošću 

Nakon provedenog postupka internetskog savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću Općina Koprivnički Bregi objavljuje u 
ovome izvješću da za vrijeme trajanja postupka internetskog 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nisu pristigle nikakve 
primjedbe i prijedlozi na nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Koprivnički Bregi. 

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

Nema 

Ostali oblici savjetovanja s 
javnošću 

Nije bilo 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 
troškove 
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