REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BUKOVLJE

KLASA:351-01/18-01/13
URBROJ:2178/25-03-18-1

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BUKOVLJE ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO
2023. GODINE
Naziv tijela nadležnog
za izradu nacrta i
provedbu savjetovanja

Općina Bukovlje

Svrha dokumenta

Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Plana
gospodarenja otpadom Općine Bukovlje za razdoblje od 2018.
do 2023. godine.

Tko je bio uključen u
postupak izrade
odnosno u rad stručne
radne skupine za
izradu nacrta?

U postupak izrade dokumenta bili su uključeni službenici
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bukovlje u suradnji s
vanjskim suradnicima.

Je li nacrt bio objavljen
na internetskim
stranicama
ili na drugi
odgovarajući način?

Internetske
stranice tijela
nadležnog za
izradu nacrta
Neke druge
internetske
stranice
Neki drugi
odgovarajući
način

Vrijeme trajanja
savjetovanja
Obrazloženje za
savjetovanja koja traju
kraće od 30 dana
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti
dostavili svoja
očitovanja?

http://www.bukovlje.hr/

http://www.proracun.hr/
Dokument možete pogledati ovdje.
/

Savjetovanje je trajalo od 21.05.2018. do 20.06.2018.
/

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna
sugestija, prijedlog ili komentar.

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI
Razlozi neprihvaćanja
pojedinih primjedbi
zainteresirane javnosti
na određene odredbe
nacrta akta ili drugog
dokumenta

/

Troškovi provedenog
savjetovanja

Nema troškova savjetovanja

Tko je i kada izradio
izvješće o provedenom
savjetovanju?

Ime i prezime:

Datum:

Miroslav Brblić

21.06.2018. godine

Osoba zadužena za provedbu savjetovanja s
javnošću
Miroslav Brblić

_________________________________
(potpis i pečat)

Na temelju članka 25. Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije broj 3/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 10. sjednici održanoj 23.
kolovoza 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Plan
gospodarenja otpadom općine Bukovlje za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće osobe zadužene za provedbu savjetovanja s javnošću za općinu
Bukovlje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Plan gospodarenja
otpadom općine Bukovlje za razdoblje od 2018. do 2023. godine.
Članak 2.
Izvješće osobe zadužene za provedbu savjetovanja s javnošću za općinu Bukovlje sastavni je
dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE
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Bukovlje, 23.08.2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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