IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
O NACRTU PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE KANFANAR ZA RAZDOBLJE
2021-2025. GODINE
Provedbeni program Općine Kanfanar za razdoblje 20212025. godine
Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo
Općina Kanfanar, Jedinstveni upravni odjel
koje provodi savjetovanje
Provedbeni program Općine Kanfanar za razdoblje 2021.2025. godine predstavlja kratkoročni akt strateškog
planiranja i donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog
tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.
Provedbeni program za novo mandatno razdoblje temelj je
planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, sredstvo
Svrha dokumenta
kvalitetne komunikacije ciljeva općinske uprave s
građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima te
definira viziju razvoja Općine, kao i strateške razvojne
ciljeve te ključne inicijative i razvojne mjere Općine u tom
periodu.
Datum dokumenta

20. listopada 2021. godine
Strateški dokument

Vrsta dokumenta

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske

Naziv nacrta zakona, drugog
propisa ili akta

Općina Kanfanar, Jedinstveni upravni odjel

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad stručne
radne skupine za izradu nacrta?
Pristigli komentari I očitovanja na
pristigle komentare.

Nakon provedenog javnog savjetovanja o Nacrtu
Provedbenog programa Općine Kanfanar za razdoblje 20212025. utvrđeno je kako nije pristigao niti jedan komentar od
strane zainteresirane javnosti.
-

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

DA

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj stranici i koliko je
vremena ostavljeno za
savjetovanje?
Ako
nije,zašto?
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očitovanja?
Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane
javnosti na određene odredbe
nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja

NE

Nacrt je objavljen na stranici Općine Kanfanar
https://www.kanfanar.hr/javno-savjetovanje-onacrtu-provedbenog-programa-opcine-kanfanar2021-2025/. Zainteresirana javnost imala je
mogućnost komentirati Nacrt Provedbenog
programa Općine Kanfanar za razdoblje 2021-2025.
u vremenskom razdoblju 05. listopada - 18.
listopada 2021. godine.
-

Zainteresirana javnost nije dostavile komentare u tijeku
postupka javnog savjetovanja.
-

Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala dodatne
financijske troškove.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama Općine Kanfanar
na www.kanfanar.hr.

Općina Kanfanar,
19. listopada 2021. godine

