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Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću 

OBRAZAC 

sudjelovanja u postupku savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Komunikacijske strategije za 
izradu i provedbu izmjena i dopuna Strategije (plana) razvoja grada Belišća za razdoblje 2021.-

2027.godine 

Naziv općeg akta/dokumenta za koji se 
provodi savjetovanje: 

Nacrt prijedloga Komunikacijske strategije za 
izradu i provedbu izmjena i dopuna Strategije 
(plana) razvoja grada Belišća za razdoblje 2021.-
2027.godine 

Nositelj izrade akta/dokumenta: 
Grad Belišće, Upravni odjel za strateško 
planiranje i upravljanje razvojem grada 

 

Početak savjetovanja: 

17. svibnja 2022.godine 

 

Završetak savjetovanja: 

01. lipnja 2022.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 predstavlja (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/dokumenta 

 



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

 

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja  

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti zaključno do 01. lipnja 2022. na adresu elektroničke pošte: 
nedeljko.kovacic@belisce.hr ili  na adresu Grad Belišće, Upravni odjel za strateško planiranje i 
upravljanje razvojem grada, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 2, 31551 Belišće (uz naznaku za 
savjetovanje s javnošću). 

Kontakt osoba: Nedeljko Kovačić, 031/400-611, nedeljko.kovacic@belisce.hr 

 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi 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 do 10.lipnja 2022. godine  na internetskoj stranici Grada Belišća, na 
poveznici Savjetovanje s javnošću | Grad Belišće (belisce.hr). 

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno 
istaknete pri slanju obrasca. 

 


