
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću 

OBRAZAC 
sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću o prijedlogu  

Strategije kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020-2030.  

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Strategija kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020-2030.  

Nositelj izrade akta/dokumenta:  

Grad Labin 

 

Početak savjetovanja:16.06.2020. 

 

Završetak savjetovanja: 16.07.2020. 

Podnositelj prijedloga i mišljenja  
(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe 
za koju se podnosi prijedlog i mišljenje)   

Igor Dundara 

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

Građanin 

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 mišljenja na nacrt kompletnog akta ili 
dokumenta 

Donošenje strategije na 5 godina 

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

str. 25. SWOT analiza / SNAGE: dodati “Organizacijski, 
ljudski, financijski i infrastrukturni kapaciteti DKC-a 
Lamparna”, a maknuti “Aktivna nezavisna glazbena scena” 
jer to već barem 5 godina nije, već među SLABOSTI 
dodati: “Nedovoljno aktivna nezavisna glazbena scena” 

       - u SLABOSTI ispraviti: “Izuzev projekata/programa 
Labin Art Expressa, slaba 

prepoznatljivost labinske kulturne produkcije na 
nacionalnoj razini” i dodati: “Nedostatak potpore za 
pripremu prijedloga projekata u svrhu prijave na EU i druge 
međunarodne natječaje” (L.A.E. je u zadnjih 5 godina u 
dva navrata osigurao sredstva iz EU ili drugih izvora 
zahvaljujući i financijskoj potpori Istarske županije za 
pripremu projekata) 

 

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja 15.07.2020. 

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do zadnjeg dana predmetnog savjetovanja na adresu 
elektronske pošte: loreta.blaskovic@labin.hr. Kontakt osoba: Loreta Blašković, v.d. pročelnica UO za poslove 
Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove.  

Po završetku savjetovanja, pristigli prijedlozi 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 na internetskoj 
stranici Grada Labina. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 

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

 
 


