IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta
Nacrt Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite
od požara Koprivničko-križevačke županije za 2021.
godinu
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje Koprivničko-križevačka županija
provodi savjetovanje
Služba ureda župana
Cilj i glavne teme savjetovanja
Javno savjetovanje provedeno je s ciljem
prikupljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti o
predmetnom nacrtu prijedloga Godišnjeg provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara Koprivničkokriževačke županije za 2021. godinu.
Zakonsko uporište sadržano je u članku 13.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10.).
Cilj donošenja predmetnog dokumenta je postizanje
što učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na
području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini.
Kako bi se unaprijedilo provođenje zaštite od požara
na području Koprivničko-križevačke županije nacrtom
Godišnjeg provedbenog plana utvrđeno je 13 mjera.
Svaka od opisanih mjera definirana je kroz prikaz
izvršitelja zadatka, sudionike u provedbi te rok u kojem se
planira da će se pojedina mjera i realizirati.
Po donošenju predmetnog dokumenta isti će se
dostaviti izvršiteljima zadataka i sudionicima na provedbu.
Kako bi se osiguralo sudjelovanje javnosti te omogućilo
građanima i pravim osobama podnošenje komentara i
primjedaba provodi se predmetni postupak savjetovanja.
Datum dokumenta
studeni 2020. godine
Je li nacrt bio objavljen na
Nacrt Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite
internetskim stranicama ili na
od požara Koprivničko-križevačke županije za 2021.
drugi odgovarajući način?
godinu objavljen je na internetskoj stranici Koprivničkokriževačke županije (www.kckzz.hr).
Ako jest, kada je nacrt
objavljen, na kojoj internetskoj
Gradovi i općine s područja Koprivničko-križevačke
stranici i koliko vremena je
županije 10. studenoga 2020.g proaktivno su informirani
ostavljeno za savjetovanje?
o provođenju postupka savjetovanja.
Ako nije, zašto?

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očekivanja?
ANALIZA DOSTAVLJENIH
PRIMJEDABA:

Javno savjetovanje trajalo je 22 dana te je bilo otvoreno
od 6. pa do 27. studenoga 2020. godine.
Putem internetske javne rasprave nismo zaprimili nijedno
očitovanje.
-
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Prihvaćene primjedbe

-

Primjedbe koje nisu prihvaćene
i obrazloženje razloga za
neprihvaćanje
Troškovi provedenog
savjetovanja
Tko je i kada izradio izvješće o
provedenom savjetovanju?

-

Provedba internetskog
savjetovanja nije zahtijevala
dodatne financijske troškove.
Ime i prezime:
Datum:
Helena Matica
28. studenoga 2020.
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