IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU OPĆINE SEGET ZA 2016. GODINU
Naslov dokumenta

Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a: „Centar Seget
Donji-Stari Seget“, „Mićine-dio Seget Vranjica“,
„Centar-Seget Vranjica“, „Pećine-dop Seget Donji“,
„Uređenje obale-privezište Kuštalovac-Pećine“ i
Prijedlog izmjene i dopuna DPU-a „Hotel Jadranrekonstrukcija“

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
Jedinstveni upravni odjel
provodi savjetovanje
Svrha dokumenta

Izvješće
o
provedenom
savjetovanju
sa
zainteresiranom javnošću o Izmjenama i dopunama
UPU-a i DPU-a

Datum dokumenta

04. veljače 2016. godine

Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv akta

Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a: „Centar Seget
Donji-Stari Seget“, „Mićine-dio Seget Vranjica“,
„Centar-Seget Vranjica“, „Pećine-dop Seget Donji“,
„Uređenje obale-privezište Kuštalovac-Pećine“ i
Prijedlog izmjene i dopuna DPU-a „Hotel Jadranrekonstrukcija“

Koji su predstavnici zainteresirane Predstavnici - fizičke i pravne osobe sukladno
javnosti bili uključeni u postupak Zakonu o prostornom uređenju
izrade odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?
Da

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

Internetska stranica Općine Seget
www.opcinaseget.hr

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
javnošću provedeno je u razdoblju od 18. do 25.
kojoj internetskoj stranici i koliko
veljače 2016. godine
je
vremena
ostavljeno
za
savjetovanje?

Koji su predstavnici zainteresirane Predstavnici - fizičke i pravne osobe sukladno
Zakonu o prostornom uređenju
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Razloz neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti
na određene odredbe

-

Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja
dodatne financijske troškove

nije

iziskivala

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU OPĆINE SEGET ZA 2016. GODINU
Naslov dokumenta

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Seget

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
Jedinstveni upravni odjel
provodi savjetovanje
Svrha dokumenta

Izvješće
o
provedenom
savjetovanju
sa
zainteresiranom javnošću o Izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenj Općine Seget

Datum dokumenta

04. ožujka 2016. godine

Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv akta

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenj
Općine Seget

Koji su predstavnici zainteresirane Predstavnici - fizičke i pravne osobe sukladno
javnosti bili uključeni u postupak Zakonu o prostornom uređenju
izrade odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?
Da

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

Internetska stranica Općine Seget
www.opcinaseget.hr

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
javnošću provedeno je u razdoblju od 17. do 24.
kojoj internetskoj stranici i koliko
ožujka 2016. godine
je
vremena
ostavljeno
za
savjetovanje?

Koji su predstavnici zainteresirane Predstavnici - fizičke i pravne osobe sukladno
Zakonu o prostornom uređenju
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Razloz neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti
na određene odredbe

-

Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja
dodatne financijske troškove

nije

iziskivala

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU OPĆINE SEGET ZA 2016. GODINU
Naslov dokumenta

Prijedlog Proračuna Općine Seget za 2017. godinu

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
Jedinstveni upravni odjel
provodi savjetovanje
Svrha dokumenta

Izvješće
o
provedenom
savjetovanju
sa
zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Proračuna
Općine Seget za 2017. godinu

Datum dokumenta

14. studenog 2016. godine

Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv akta

Prijedlog Proračuna Općine Seget za 2017. godinu

Koji su predstavnici zainteresirane Nije bilo uključenih predstavnika zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak javnosti u postupak izrade odnosno u rad stručne
izrade odnosno u rad stručne radne radne skupine za izradu nacrta
skupine za izradu nacrta?
Da

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

Internetska stranica Općine Seget
www.opcinaseget.hr

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
javnošću provedeno je u razdoblju od 15. studenog
kojoj internetskoj stranici i koliko
do 09. prosinca 2016. godine
je
vremena
ostavljeno
za
savjetovanje?

Koji su predstavnici zainteresirane Nije bilo prijedloga, očitovanja, primjedbi
javnosti dostavili svoja očitovanja?
Razloz neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti
na određene odredbe

-

Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja
dodatne financijske troškove

nije

iziskivala

