OBRAZAC
sudjelovanja u savjetovanju s zainteresiranom javnošću o
nacrtu odluke ili drugih akata
NAZIV ODLUKE
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Štefanje
Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje

Početak savjetovanja: 01.12.2021.

Završetak savjetovanja: 01.01.2022.

Ime/naziv sudionika savjetovanja (pojedinac,
udruga, ustanova i slično) koji daje svoje
mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi
nacrt općeg akta
Tematsko područje i brojnost korisnika koji
predstavljate, odnosno interes koji zastupate
Načelni komentari na predloženi nacrt općeg
akta

Primjedbe na pojedine članke s obrazloženjem
(Ako je primjedaba više, prilažu se obrascu)

Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala
primjedbe i komentare ili osobe ovlaštene za
zastupanje udruge, ustanove….
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju
izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podatak) SL EU L119 (na snazi od 25.05.2018.)
osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe uz
uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objavljivati.

Datum dostavljanja
Potpis (i pečat ako se radi o udruzi, ustanovi…)
podnositelja

Popunjeni obrazac dostaviti najkasnije do 01.01.2022. godine na adresu elektronske pošte:
opcina-stefanje@bj.t-com.hr ili na adresu Općine Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici
Općine Štefanje (https://www.stefanje.hr/ ) kao sastavni dio dokumenta pod nazivom
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju
izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podatak) SL EU L119 (na snazi od 25.05.2018.)
osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe uz
uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objavljivati.

