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Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Statutarna odluka o izmjenama  i  dopunama Statuta 
Grada Vodnjana - Dignano 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

GRAD VODNJAN-DIGNANO 

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

Predloženom Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Vodnjana – Dignano želi se snažno potaknuti 
sudjelovanje građana u odlučivanje o temama od lokalnog 
značaja kako bi se doprinijelo općem razvitku našega kraja. 
Ova Statutarna odluka temelji se na odredbama članaka 57. – 
66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a 
koji definiraju i uređuju način osnivanja, postupak izbora, tijela, 
način djelovanja i financiranja te ostale relevantne značajke 
mjesnih odbora.  

Nacrtom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Grada Vodnjana – Dignano predlaže se osnivanje sljedećih 
mjesnih odbora: 
- Mjesni odbor Vodnjan Sjever 
- Mjesni odbor Vodnjan Zapad 
- Mjesni odbor Galižana 
- Mjesni odbor Peroj 
- Mjesni odbor Barbariga-Betiga-Mandriol 
- Mjesni odbor Gajana. 

Područja i granice naprijed navedenih mjesnih odbora odrediti 
će se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazati će se na 
kartografskom prikazu koji će biti sastavni dio predmetne 
odluke. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

www.vodnjan.hr 

 

01.12.2021.-31.12.2021. 

 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

U roku je pristigao jedan (1) prijedlog gospođe Živke 
Kancijanić.  



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

Prijedlozi nisu prihvaćeni iz razloga što je u predloženom nacrtu 
akta definirano da će Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano 
donijeti posebnu odluku kojom će se odrediti područja i granice 
mjesnih odbora, prikazati ih na kartografskom prikazu te 
detaljnije urediti postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  
/ 

 

Troškovi provedenog savjetovanja /. 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 
odnosi prijedlog ili 

mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

1. Živka Kancijanić Nacrt Statutarne 
odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta 
Grada Vodnjana – 
Dignano 

U Nacrtu Statuta 
nedostaje za javnost 
glavna odrednica, a to 
je točan obuhvat 
pojedinog mjesnog 
odbora s nazivima 
ulica, mjesta, stancija 
itd. Temeljem toga 
građani bi raspravljali 
čine li tako određeni 
mjesni odbori 
gospodarsku i 
društvenu cjelinu koju 
povezuju njihovi 
zajednički interesi. U 
nacrtu se spominje 
kartografski prikaz, ali 
ga u prilogu nema. Po 
mom mišljenu za 
ovako mali grad bolje 
je to nedvosmisleno 
napisati. 

Nije prihvaćen. 

Područja i granice mjesnih 
odbora odrediti će se 
posebnom odlukom Gradskog 
vijeća i prikazati će se na 
kartografskom prikazu koji će 
biti sastavni dio predmetne 
odluke. 

 

   Nigdje nema broj 
članova pojedinog 
mjesnog odbora, pa 
čak ni naznake kako se 
određuje broj. Bez toga 
se ne mogu provesti 
izbori. 

 

Nije prihvaćen. 

Nakon donošenja predložene 
Statutarne odluke, čl. 140. je 
definirano da Gradsko vijeće 
Grada Vodnjana-Dignano 
donosi posebnu odluku kojom 
se detaljnije uređuje postupak 
i način izbora tijela mjesnog 
odbora. 

   Treba ( sukladno 
zakonu) propisati tko 
rješava prigovore zbog 

Nakon donošenja predložene 
Statutarne odluke, čl. 140 je 
definirano da Gradsko vijeće 



nepravilnosti u 
postupku kandidiranja i 
izbora članova mjesnih 
odbora. 

Grada Vodnjana-Dignano 
donosi posebnu odluku kojom 
se detaljnije uređuje postupak 
i način izbora tijela mjesnog 
odbora. 

   Koliko sam uspjela 
primijetiti Grad 
Vodnjan nema 
pročišćeni tekst 
Statuta sa Statutarnim 
odlukama koje su 
donesene nakon 2009. 
godine. Statutarnom 
odlukom od 30. 
siječnja 2018. iz 
Statuta je izbačeno 
cijelo poglavlje 
MJESNA 
SAMOUPRAVA, koje 
je zamijenio sa dva 
članka.  

Primljeno na znanje. Nakon 
donošenja predložene 
Statutarne odluke, planira se 
izraditi pročišćeni tekst Statuta 
Grada Vodnjan-Dignano. 

 

     

 


