
 

 

OBRAZAC 

 

sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću o nacrtu Plana razvoja Vukovarsko-

srijemske županije za razdoblje 2021.-2027. godine i Strateške studije o utjecaju na okoliš 

   Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije 

   za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

Naziv akta / dokumenta 

za koji se provodi 

savjetovanje 

Nacrt Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za 

razdoblje 2021.-2027. godine 

 Strateška studija o utjecaju na okoliš Plana razvoja 

Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021. do 2027. 

godine 

Nositelj izrade 

akta/dokumenta 

Vukovarsko-srijemska županija 

 

Razdoblje savjetovanja 8. srpnja 2022. do 8. kolovoza 2022. godine 

Naziv akta / dokumenta 

za koji se dostavlja 

prijedlog/mišljenje 

(zaokružiti) 

1. Nacrt Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za 

razdoblje 2021.-2027. godine 

2. Strateška studija o utjecaju na okoliš Plana razvoja 

Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021. do 

2027. godine 

Podnositelj prijedloga i 

mišljenja  

(ime i prezime fizičke 

osobe odnosno naziv 

pravne osobe za koju se 

podnosi prijedlog i 

mišljenje)   

 

Interes, odnosno 

kategorija i brojnost 

korisnika koje 

predstavljate (građani, 

udruge, udruge u 

području zaštite okoliša, 

poduzetnici, itd.) 

 

Ime i prezime osobe (ili 

osoba) koja je 

sastavljala primjedbe ili 

osobe ovlaštene za 

zastupanje pravne osobe 

(kada se radi o pravnoj 

osobi kao podnositelju 

prijedloga i mišljenja) 

 

Načelni prijedlozi i 

mišljenje na nacrt akta 

ili dokumenta 

 



 

Primjedbe, prijedlog ili 

mišljenje na pojedine 

članke ili dijelove nacrta 

akta ili dokumenta 

(molimo navesti točno 

određeno 

poglavlje/točku/odlomak 

na koji se komentar 

odnosi) 

 

Adresa e-pošte ili drugi 

podaci za kontakt 

 

Datum dostavljanja 

prijedloga i mišljenja 

 

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom dostaviti zaključno s 8. kolovoza 2022. godine 

nositelju izrade Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, 

Vukovarsko-srijemskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo i održivi razvoj, na e-mail 

adresu:  

 

eu@vusz.hr 

 

ili na adresu: 

 

Vukovarsko-srijemska županija 

UO za gospodarstvo i održivi razvoj  

Županijska 9 

32000 Vukovar 

uz naznaku: za savjetovanje s javnošću 

 

 

Svi pristigli komentari bit će razmotreni te će predstavnici nadležnih tijela koja su izradila akte, 

propise ili nacrte zakona analizirat kvalitetu povratnih informacija i ocijeniti njihovu korisnost 

i doprinos pri izradi dokumenata. 

 

Po završetku postupka savjetovanja nadležno tijelo će objaviti Izvješće o savjetovanju s 

javnošću i zainteresiranom javnosti. Izvješće o savjetovanju s javnošću će biti objavljeno do 

31. kolovoza 2022. godine na službenoj internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije, 

na poveznici https://www.vusz.hr/. 

 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se 

uzeti u razmatranje. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti 

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 osobni podaci neće se koristiti 

u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja 

odgovarajućih zaštitnih mjera. 

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to 

jasno istaknete pri slanju obrasca. 

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