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OBRAZAC  

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o 

nacrtu Statuta Općine Dežanovac 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 

savjetovanje 
Općina Dežanovac, Jedinstveni upravni odjel 

Svrha dokumenta 

Osnovni cilj savjetovanja bio je upoznavanje  javnosti  s nacrtom 

prijedloga akta, dobivanja  mišljenja, primjedbi  i  prijedloga  te  

eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, 

primjedbi i prijedloga. 

Datum dokumenta Ožujak 2021. godine 

Verzija dokumenta Prva 

Vrsta dokumenta Opći akt 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta 
Statut Općine Dežanovac 

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, 

drugih propisa i akata objavljenog na 

internetskim stranicama općine 

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
Općina Dežanovac 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade odnosno u rad 

stručne radne skupine za izradu nacrta? 

Nije bilo uključenih predstavnika zainteresirane javnosti u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta. 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim 

stranicama ili na drugi odgovarajući način? 

DA 
 
Internetska stranica Općine Dežanovac i 

oglasna ploča Općine Dežanovac 

 



Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj 

internetskoj stranici i koliko je vremena 

ostavljeno za savjetovanje? 

 

Ako nije, zašto? 

Savjetovanje je 

trajalo od 04. 03. 

2021. do 

18.03.2021 

godine 

https://www.dezanovac.hr/savjetovanje-s-

javnoscu/ 

- 
- 

 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti 

dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave zaprimili smo 7 

očitovanje/primjedbu/prijedlog na tekst predmeta savjetovanja s 

zainteresiranom javnošću. 

Prijedlozi/očitovanja su slijedeći: 

 

1.Vijeće češke nacionane manjine  

- prijedlog da se u Prijedlog Statuta, odnosno članak 101. ugradi 

cijeli tekst iz članka 109. sadašnjeg Statuta, 

2. Vijeće srpske nacionalne manjine 

- prijedlog Statuta je nepotun, prijedlog Statuta u dijelu koji 

obuhvaća zaštitu autohtonih, etničkih i kulturnih osobitosti treba biti 

identičan postojećem Statutu, odnosno člancima 97. pa sve do 101., 

3. Vijeće Mađara BBŽ 

- prijedlog Statuta treba zadržati postojeća stečena prava nacionalnih 

manjina. Sukladno važećem Statutu, 

4.Zajednica Mađara Daruvar, očitovanje predstavnice mađarske 

nacionalne manjine u Gradu Daruvaru 

- prijedlog Statuta je nepotun, prijedlog Statuta u dijelu koji 

obuhvaća zaštitu autohtonih, etničkih i kulturnih osobitosti treba biti 

identičan postojećem Statutu, odnosno člancima 97. pa sve do 101., 

5. Snježana Sabo 

- dio vezan uz prava nacionalnih manjina treba ostati identičan kako 

je definirano u važećem Statutu, 

6.Vijeće češke nacionalne manjine BBŽ 

- u člancima 105.-109. da se koriste riječi ravnopravna službena 

uporaba češkog jezika i pisma, te da se u članak 109. ugradi cijeli 

tekst iz članka 101. postojećeg Statuta 

7. Vladimir Bilek 

-u člancima 105.-109. da se koriste riječi ravnopravna službena 

uporaba češkog jezika i pisma, te da se u članak 109. ugradi cijeli 

tekst iz članka 101. postojećeg Statuta. 

 

 

 

 



Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na određene odredbe 

nacrta 

 Razmatrajući podnesene prijedloge na Statut Općine Dežanovac 

Komisija za Statut i Poslovnik, te načelnik Općine Dežanovac, u 

članku 101. Prijedloga Statuta usvajaju slijedeću formulaciju:  

Pripadnicima češke nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o 

pravima nacionalnih manjina i Zakona o uporabi jezika i pisma 

nacionalnih manjina  u Republici Hrvatskoj  osigurava se pravo na 

ravnopravnu službenu uporabu češkog jezika u naseljima Dežanovac, 

Golubinjak i Donji Sređani, i to na slijedeći način 

- nazivi naselja na hrvatskom i češkom jeziku,  

- nazivi mjesnih domova na hrvatskom i češkom jeziku, 

- fizičke osobe koje obavljaju javnu djelatnost i pravne osobe mogu 

ispisati svoje nazive na hrvatskom i češkom jeziku. 

 

 

  

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba internetskog javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove. 

Tko je i kada izradio izvješće o provedenom 

savjetovanju? 
Ljubica Saratlija, 23. ožujak 2021. godine 

 

 


