
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) osobni podaci neće se 
koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. Anonimni, 
uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Izrazi  korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski 
rod.  

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću 

 

OBRAZAC 
sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću o nacrtu prijedloga  
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar  

(,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09 i 03/13.)   
 

 
 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar     
(,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09 i 03/13.) 

 

Nositelj izrade akta/dokumenta:  

Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar 

 

Početak savjetovanja: 28. siječnja  2021. 
godine 

 

Završetak savjetovanja: 12. veljače 2021. 
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 ili 
dokumenta 

 

 

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

 

 

 

 

 



Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) osobni podaci neće se 
koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. Anonimni, 
uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Izrazi  korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski 
rod.  

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja  

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 12. veljače 2021. godine, na adresu 
elektronske pošte: opcina@kanfanar.hr  ili na adresu: Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 

Kanfanar. 

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 najkasnije do 19. veljače 2021. na internetskoj stranici www.kanfanar.hr.  

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