
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu  I. Izmiene i dopune 
odluke o uređenju prometa  na području Grada Drniša 

Naslov dokumenta  
    

     

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša 

provodi savjetovanje     

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji 
se 

Razlog donošenja I. izmjene i dopune odluke o uređenju prometa  na 
području Grada  Drniša  je  stjecanje uvjeta za  učinkovitiji  i sigurniji 
promet pješaka i svih vrsta vozila na svim prometnicama na području 
Grada Drniša a sve u skladu s  zakonom o sigurnosti prometa na 
cestama  („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,158/13, 
92/14, 64/15 i 108/17) 

njime žele postići    
   
  
  
  
  
  
  

  

Datum dokumenta 13. lipnja 2019.    
     

Verzija dokumenta 1.    
     

Vrsta dokumenta Izvješće     
     

Naziv nacrta akta 
Nacrt I. izmjene i dopune odluke o uređenju prometa  na području 
Grada Drniša 

     

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Upravni odjel za prostorno uređenje 
graditeljstvo i kom. gospodarstvo  

 
 

    

Koji su predstavnici javnosti bili     

uključeni u postupak izrade odnosno    --------------------    

u rad stručne radne skupine za     
izradu nacrta? _    

Je li nacrt bio objavljen na DA 
Internetska stranica Grada Drniša 
Nacrt je objavljen dana 28.05 
.2019. godine 
na internetskoj stranici Grada Drniša 
www.drnis.hr. 
Savjetovanje je trajalo od 
28.05.2019. – 12.06.2019. godine 
(15 dana) 

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? 

     

Koji su predstavnici javnosti Planinarsko društvo Promina, Drniš, 
- „Molimo da se u raspravu uzme 
prijedlog pravila da se na postojeće 
planinarske staze stavi zabrana 
ulaska na iste cross i enduro 
motociklima koji na taj način 
ugrožavaju posjetitelje planine 
Promina te samim činom vožnje 
oštećuju podlogu planinarskih staza“ 
 

   

dostavili svoje prijedloge, primjedbe    
    

ili mišljenja?     



Razlozi neprihvaćanja pojedinih 

Prijedlog  je razmotren ali je odbijen iz 
razloga jer je odredba  već 
obuhvaćena  sa prijedlogom I. izmjene 
i dopune odluke  člankom 2.     

primjedbi javnosti na određene _________    

odredbe nacrta     

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala 

dodatne financijske troškove.  
      
 
 
Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigla je jedna (1) primjedba/prijedlog na 
Nacrt I. izmjene i dopune odluke o uređenju prometa  na području Grada Drniša. 
 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama 
Grada Drniša     www.drnis.hr 
 

Klasa: 363-01/19-10/13 
Urbr: 2182/6-02/04-19-2  
Drniš, 13. 06.  2019. godine 


