OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta

Izvješće
o
provedenom
savjetovanju
sa
zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strategije razvoja
Općine Plitvička Jezera 2018.-2022.

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje

Općina Plitvička Jezera

Svrha dokumenta

Verzija dokumenta

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih
informacija od zainteresirane javnosti u svezi izrade
Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.2022.
10. lipanj 2019. godine
I.

Vrsta dokumenta

Izvješće

Jedinstvena oznaka iz Plana
donošenja zakona, drugih propisa i
akata objavljenog na internetskim
stranicama Vlade

___________

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?

Nije bilo uključenih predstavnika zainteresirane
javnosti u postupku izrade odnsono u rad stručne
radne skupine za izradu nacrta.

Datum dokumenta

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

DA

Internetska stranica Općine
Plitvička Jezera
www.plitvicka-jezera.hr

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
javnošću trajalo je u razdoblju od 07.05.2019. do
kojoj internetskoj stranici i koliko
07.06.2019.god.
je vremena ostavljeno za
savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Popis predstavnika zainteresirane javnosti koji su
dostavili svoja očitovanj: Hrvoje Grgić/Željava
LYBI TEAM

Tekst primjedbe ili prijedloga

Prijedlog da se unese u strategiju kao plan
uklanjanja zagađenja sa pozicije područje radarske
stanice-vrh
Plješevice
u
neposrednoj
blizini/trafostanice i u unutrašnjosti cijelom
površinom– polutanti: poliklorirani bifenili –
kancerogen, radioaktivna komponenta dojavljivala
požara – Americij 241, azbest, goriva i tankovi sa
gorivom za energane

ANALIZA DOSTAVLJENIH

Analizom dostavljenih primjedbi, ista je uvrštena u

PRIMJEDBI
Primjedbe koje su prihvaćene
Primjedbe koje nisu prihvaćene i
obrazloženje razloga neprihvaćanja
Troškovi provedenog savjetovanja

poglavlje 3.4. Mjere- SC2 – Sinergija turizma sa
ostalim sektorima, 2.1. Muzej hladnog rata (Željava)
gdje je navedeno kako će se projektom pristupiti
utvrđivanju trenutnog stanja objekta i dovođenju
objekta u uporabno stanje (uklanjanju potencijalno
opasnih materijala, uređenju prostora i opremanje).
Provedba javnog savjetovanja
dodatne financijske troškove

nije

iziskivala

KLASA: 008-02/19-01/04
URBROJ: 2125/11-02/02-19-03
Korenica, 10.06.2019.god.
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