IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
I.

Naziv dokumenta o kojem je savjetovanje provedeno:
Nacrt Pravilnika o financiranju programa/manifestacija od interesa za
opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Gornja Vrba

II. Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje provedeno u trajanju od 15 dana odnosno od 28.04.2016 – do
12.05.2016.godine.
III. Cilj savjetovanja: Cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane
javnosti u vezi Nacrta Pravilnika.
IV. Objava akta: Nacrt prijedloga bio je objavljen na internet stranicama općine www.gornja-vrba.hr.
V. Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoje očitovanje:
Tijekom javne rasprave očitovanja nisu dostavljena.
VI. Troškovi provedenog savjetovanja: Provedba internetskog savjetovanja nije iziskivala
dodatne financijske troškove

PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI/PRIJEDLOGA
Red.br Naziv
sudionika

Članak na koji se
odnosi
primjedba/prijedlog

Tekst
primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje/neprihvaća
nje
primjedbe/prijedloga

Razlozi
prihvaćanja/neprihv
aćanja

NAPOMENA: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane
javnosti na Nacrt Pravilnika o financiranju programa/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode
udruge sredstvima proračuna Općine Gornja Vrba
.
Izvještaj o provedenom savjetovanju objavljen je na internetskim stranicama Općine Gornja Vrba
www.gornja-vrba.hr.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
II.

Naziv dokumenta o kojem je savjetovanje provedeno:
Nacrt Odluke o uspostavi registra imovine Općine Gornja Vrba

II. Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje provedeno u trajanju od 15 dana odnosno od 28.04.2016 – do
12.05.2016.godine.
III. Cilj savjetovanja: Cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane
javnosti u vezi Nacrta Odluke o uspostavi registra imovine Općine Gornja Vrba
IV. Objava akta: Nacrt Odluke bio je objavljen na internet stranicama općine www.gornja-vrba.hr.
V. Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoje očitovanje:
Tijekom javne rasprave očitovanja nisu dostavljena.
VI. Troškovi provedenog savjetovanja: Provedba internetskog savjetovanja nije iziskivala
dodatne financijske troškove

PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI/PRIJEDLOGA
Red.br Naziv
sudionika

Članak na koji se
odnosi
primjedba/prijedlog

Tekst
primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje/neprihvaća
nje
primjedbe/prijedloga

Razlozi
prihvaćanja/neprihv
aćanja

NAPOMENA: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane
javnosti na Nacrt Odluke o uspostavi registra imovine Općine Gornja Vrba.
.
Izvještaj o provedenom savjetovanju objavljen je na internetskim stranicama Općine Gornja Vrba
www.gornja-vrba.hr.

