
                           
       R E P U B L I K A    H R V A T S K A  
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                   OPĆINA JELSA 
           Jedinstveni upravni odjel 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 
 SA JAVNOŠĆU 

 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o nacrtu prijedloga Procjene rizika  
od velikih nesreća za područje Općine Jelsa  
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
je izradilo Nacrt Odluke 

Općina Jelsa 
Jedinstveni upravni odjel općine Jelsa 

Cilj savjetovanja Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih 
informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja 
predloženih nacrtom prijedloga Procjene rizika od velikih 
nesreća za područje općine Jelsa, u kojoj su definirani rizici 
potres, požar otovrenog tipa, uspor, pandemija i 
epidemija. 

Datum dokumenta 02.  lipnja 2022. – 02. srpnja 2022. 
Verzija dokumenta I.  
Vrsta dokumenta Plan/program 

 
Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta  

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Jelsa 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno rad stručne 
skupine za izradu nacrta? 

Nije bilo uključenih predstavnika zainteresirane javnosti u 
postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za 
izradu nacrta. 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na 
drugi odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, 
na kojoj internetskoj stranici i 
koliko vremena je ostavljeno za 
savjetovanje? 
 
Ako nije, zašto? 

 DA                Internetska stranica Općine Jelsa i  
                                  oglasna ploča Općine Jelsa  
 

Savjetovanje je trajalo od 02. lipnja 2022. – 02. srpnja 
2022 

https://jelsa.hr/savjetovanje-s-javnoscu 

 

                             -     

 



  

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja 
odnosno primjedbe? 

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno 
očitovanje odnosno primjedba predstavnika 
zainteresirane javnosti na objavljeno internetsko 
savjetovanje.  

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba internetskog  savjetovanja nije iskazivala 
dodatne financijske troškove. 

Tko je i kada izradio izvješće o 
provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 
Ivica Keršić 

Datum: 
05. srpnja 2022. 
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