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IZVJEŠĆE  

o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o obavljanju 

djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica  

i djelatnosti  jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama  

koje nisu u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo 

Naziv akta za koji je 

provedeno javno 

savjetovanje  

Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na 

malo izvan prodavaonica i djelatnosti  jednostavnih 

ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu 

Grada Poreča-Parenzo 

Naziv tijela nadležnog za 

izradu nacrta/provedbu 

savjetovanja 

Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo 

 

Vrijeme trajanja javnog 

savjetovanja 

Od 29.05.2020. godine do 28.06.2020. godine 

Cilj javnog savjetovanja Cilj javnog savjetovanja je dobivanje povratne informacije od 

zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Odluke o 

obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i 

djelatnosti  jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama 

koje nisu u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo 

Objava akta Objava na web stranici Grada Poreča-Parenzo - 

www.porec.hr  

Popis predstavnika 

zainteresirane javnosti 

koji su dostavili 

očitovanja 

Na Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine 

na malo izvan prodavaonica i djelatnosti  jednostavnih 

ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu 

Grada Poreča-Parenzo dostavljena je jedna primjedba / 

prijedlog. 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Za provedbu javnog savjetovanja nisu bila potrebna 

financijska sredstva.  

 

 

http://www.porec.hr/


 

 

 

Re

dni 

bro

j 

Naziv 

dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst 

primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

Razlozi prihvaćanja ili 

neprihvaćanja 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnositelj 

prijedloga/pr

imjedbe nije 

suglasan da 

se objavljuju 

njegovi 

podaci 

 

 

 

 

Članak 4. 

 

U članku 4 govori se 

o iznimkama. 

Trebalo bi biti 1000 

metara umjesto 2000 

metara. Jer ako je 

uvjet 2000 metara 

tada nitko neće moći 

postaviti štand. 

Trebalo bi da 

iznimka bude i za 

sve one štandove 

koji su do 2012. 

godine radili – tako 

je bilo u dosadašnjoj 

Odluci a ovom 

novom odlukom oni 

neće više moći 

poslovati. Trebalo bi 

starim štandovima 

omogućiti da 

ponovno rade.  

 

 

 

 

Prihvaćanje 

prijedloga 

Prijedlog je prihvaćen u 

odnosu na odredbe članka 4. 

stavka 6. te je Nacrt 

prijedloga Odluke o 

obavljanju djelatnosti 

trgovine na malo izvan 

prodavaonica  

i djelatnosti  jednostavnih 

ugostiteljskih usluga na 

površinama  

koje nisu u vlasništvu Grada 

Poreča-Parenzo u tim 

odredbama odgovarajuće 

izmijenjen odnosno 

dopunjen. 

 

 

                                                                               Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo 


