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Naziv akta zakoji je provedeno 
savjetovanje s javnošću 

Izmjene i dopune Statuta 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 

U Narodnim novinama broj 123/17 od 12. prosinca 2017. 
objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. Za članove Općinskog vijeća 
utvrđeno je pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. 
Obveza općinskog načelnika da prisustvuje sjednicama Općinskog 
vijeća proširena je i na njegovog zamjenika. Članovi Općinskog 
vijeća dobivaju ovlasti da predlože raspisivanje referenduma za 
opoziv općinskog načelnika. Općine nemaju više ograničenja 
vezana uz način organizacije upravnih tijela. Utvrđeni su i razlozi 
za postupak razrješenja općinskog načelnika i imenovanje 
povjerenika u slučaju manipuliranja predlaganjem proračuna. 
Zakon je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine a prijelazna 
odredba članka 33. Zakona propisuje da su jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i 
druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana 
stupanja Zakona na snagu. Želja je bila upoznati javnosti s 
prijedlogom Izmjena i dopuna Statuta 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 04. 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 izmjena i dopuna Statuta Općine 
Koprivnički Bregi 

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

Nema 

Ostali oblici savjetovanja s Nije bilo 

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


javnošću 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 
troškove 

 


