
 

Izvješće o savjetovanju s javnošću 
 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA PRAVILNIKA O PRUŽANJU USLUGA I KORIŠTENJU KNJIŽNIČNE GRAĐE, 

OPREME, ČITAONICA I DVORANE U PUČKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI DARUVAR 
Nositelj izrade izvješća: PUČKA KNJIŽNICA I 

ČITAONICA DARUVAR 
Daruvar, 4. siječanj 2020. godine 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću 

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe opreme, 
čitaonica i dvorane u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar  

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja 

 

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar (ravnatelj) 

 
 
 
 

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

Nacrt namjeravanog akta: Pravilnika o pružanju usluga i korištenju 

knjižnične građe, opreme, čitaonica i dvorane u Pučkoj knjižnici i 

čitaonici Daruvar u mnogo čemu odgovara aktualno važećem 

Pravilniku, dok se izmjene odnose na usklađivanje s Općom 

uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te 

Statutom knjižnice i novim Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti (NN 17/19) na poboljšanu i kvalitetniju uslugu Pučke 

knjižnice i čitaonice Daruvar svojim korisnicima. 

 
 

Objava dokumenata za savjetovanje 

 
 
 

Razdoblje provedbe savjetovanja 

Navesti poveznicu na internetsko mjesto odnosno portal: 

https://knjiznica-daruvar.hr/dokumenti.asp?id=1&n=5 

 
 

Navesti razdoblje trajanja savjetovanja: javno savjetovanje trajalo je 
30 dana, te je bilo otvoreno od 4.12. 2019. do 4.1.2020. 

Navesti razloge za provedbu savjetovanja u kraćem roku (ako je rok 
kraći od 30 dana): / 

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti 
savjetovanja s javnošću 

Tijekom razdoblja trajanja savjetovanja, Pučka knjižnica i čitaonica 
Daruvar nije zaprimila niti jedan prijedlog, očitovanje ili primjedbu 

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

Priložiti tablicu prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi –prilog 1. 

Tijekom razdoblja trajanja savjetovanja, Pučka knjižnica i čitaonica 
Daruvar nije zaprimila niti jedan prijedlog, očitovanje ili primjedbu. 

 
 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću 

 
 

Nije ih bilo. 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedeno savjetovanje nije iziskivalo nikakve dodatne financijske 
troškove. 

Tko je i kada izradio Izvješće o provedenom 
savjetovanju 

Romana Horvat, ravnateljica 

Daruvar, 4. siječnja 2020. godine 

 

https://knjiznica-daruvar.hr/dokumenti.asp?id=1&n=5

