

OBRAZAC
za dostavu mišljenja i prijedloga u internetskom savjetovanju o
Prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2023. godinu

STRUČNI NOSITELJ IZRADE PRIJEDLOGA ODLUKE
ZADARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET
Početak savjetovanja: 08.11.2022.
   Završetak savjetovanja: 08.12.2022.
Ime i prezime osobe, odnosno, naziv predstavnika zainteresirane javnosti  koja daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi Prijedlog Plana









Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate (građani, udruge, udruge u području zaštite okoliša, poduzetnici, itd.)


Načelne primjedbe s obrazloženjem














Primjedbe na pojedine članke ili dijelove prijedloga   akta ili dokumenta (prijedlog i mišljenje)

Osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe, prijedloge ili mišljenje ili osobe koja predstavlja zainteresiranu javnosti, e-mail i/ili drugi podaci za kontakt


Datum dostavljanja



Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti na adresu elektronske pošte:  informiranje@zadarska-zupanija.hr ili kresimir.lastro@zadarska-zupanija.hr ili pericin@zadarska-zupanija.hr ili u pisanom obliku Upravnom odjelu za pomorsko dobro, more i promet, Franka Lisice 77, 23000 Zadar, s naznakom: „Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2023. godinu“. 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće biti uzeti u obzir.   

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi ili mišljenja bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.
Izvješće će biti objavljeno po završetku savjetovanja na internetskoj stranici Zadarske županije, na poveznici https://www.zadarska-zupanija.hr/transparentnost/pravo-na-pristup-informacijama-3/zavrsena-savjetovanja

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u svrhu provedbe ovog postupka savjetovanja s javnošću. 

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće biti uzeti u obzir.   

Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
   





