Na temelju Zaključka Načelnika Općine Marčana o utvrđivanju prijedloga Strategije
razvoja Općine Marčana za razdoblje od 2016. do 2020. godine Klasa: 001-02/15-01/02,
Urbroj: 2168/05-03-16-09 od 09. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine
Marčana, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MARČANA ZA RAZDOBLJE
OD 2016. DO 2020. GODINE
1. Javna rasprava o prijedlogu Strategije razvoja Općine Marčana za razdoblje od 2016. do
2020. godine (dalje: Strategija) provest će se od 13. 09. 2016. godine do 26. 09. 2016. godine.
Javna rasprava ima i karakter savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u smislu propisa o
pravu na pristup informacijama.
2. Javni uvid u

prijedlog Strategije može se izvršiti

na web stranici Općine Marčana

www.marcana.hr ili u pisani dokument prijedloga Strategije koji će se u tijeku javne rasprave

u radno vrijeme za rad sa strankama nalaziti u hodniku, na drugom katu, ispred kancelarije br.
2 u zgradi Općine Marčana u Marčani 158 ( ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8,30 do
11,30 sati i utorkom od 14,00 do 17,00 sati).
3. Javno izlaganje o prijedlogu Strategije održat će se sali za sastanke u Marčani 161 dana 19.
rujna 2016. godine s početkom u 19,00 sati.
4. Građani, udruge i drugi pravni subjekti sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo javnog uvida u prijedlog Strategije,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja
odgovaraju nositelj izrade Strategije, te predstavnici stručnog izrađivača koji su
sudjelovali u izradi Strategije,
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz prijedlog
Strategije,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe do 26. 09. 2016. godine.
5. Građani, udruge i drugi pravni subjekti za davanje svojih očitovanja, mišljenja, prijedloga i
primjedbi mogu koristiti i obrazac koji je dostupan na web stranici Općine Marčana u
prijedlog Strategije.
6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Strategije mogu se dostaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marčana neposredno ili poštom (adresa:Marčana 158,
52206 Marčana) do zaključno 26. 09. 2016. godine ili u istom roku uputiti na e-mail
zlatko.cetina@marcana.hr ili telefax 052/571-075. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i
primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u
pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Klasa: 001-02/15-01/02
Urbroj: 2168/05-04-16-10
Marčana, 09. rujna 2016.
PROČELNIK
Zlatko Cetina,v.r.

OBRAZAC ZA DAVANJE OČITOVANJA, MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA
TIJEKOM JAVNE RASPRAVE

Naziv dokumenta

Prijedlog Strategije razvoja Općine Marčana za razdoblje od
2016. do 2020. godine za javnu raspravu

Naziv tijela nadležnog za
provedbu javne rasprave

Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana

Razdoblje javne rasprave
(početak i završetak)

13.09.-26.09. 2016.

Ime/naziv i adresa
podnositelja očitovanja,
mišljenja, primjedbe ili
prijedloga (pojedinac ili pravna
osoba)
Ime i prezime osobe ovlaštene
za zastupanje pravne osobe
(samo za pravne osobe)
Tematsko područje i brojnost
korisnika koje predstavljate,
odnosno interes koji zastupate
(ne mora se popunjavati)
Načelni komentari na
predloženi prijedlog Strategije
(ne mora se popunjavati)
Očitovanja, mišljenja,
primjedbe ili prijedlozi na
pojedine dijelove prijedloga
Strategije
(Ako je prostor nedovoljan,
može se dati na zasebnoj
stranici ili u zasebnom
dokumentu)
Kontakti

E-mail:

(ne mora se popunjavati)

Telefon:

Datum dostavljanja obrasca

2016.

Popunjeni obrazac dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu Općinu Marčana, Marčana
158, 52206 Marčana ili slanjem na fax 571-075 ili putem e-maila na adresu
zlatko.cetina@marcana.hr
zaključno do 26. 09. 2016. godine.

