
 

 
          G R A D  S E N J 

OBRAZAC 

sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu odluke  

ili drugog općeg akta  

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o 

kojem se provodi savjetovanje 

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju i načinu rada 

radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja 

Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu 

nacrta  
Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel 

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele 

postići donošenjem akta  

 

Razlog i cilj donošenja ove Odluke temelji se na 

odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - 

pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog 

teksta, 123/17, 98/19 i 144/20 - u daljnjem tekstu: 

ZLP(R)S), kojim je u stavku 1., točkama 2. i 3. 

propisano da predstavničko tijelo  donosi odluke i 

druge opće akte kojima uređuje pitanja iz 

samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave te da osniva 

radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, 

imenuje i razrješuje i druge osobe određene 

zakonom, drugim propisom ili statutom. 

Odredbom članka 38. ZLP(R)S-a utvrđeno je da  

predstavničko tijelo osniva stalne ili povremene 

odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka 

iz njegovog djelokruga, a sastav, broj članova, 

djelokrug i način rada tijela utvrđuje se poslovnikom 

ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela. 

Na temelju članka 50. Statuta Grada Senja 

(„Službeni glasnik Grada Senja“ broj 4/20 i 1/21) 

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i 

druga radna tijela u svrhu razmatranja, pripremanja i 

predlaganja općih i pojedinačnih akata iz svog 

djelokruga, odnosno radi obavljanja drugih poslova 

koji im se povjeravaju temeljem Statuta ili zakona. 

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov 

naziv, sastav, djelokrug i način rada.  

Nadalje, člankom 17. stavkom 2. Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća Grada Senja propisano je da pored 

statutom osnovanih radnih tijela Gradsko vijeće 

posebnom odlukom može osnivati i druga radna 

tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga 

Gradskog vijeća, dok je u članku 19. stavku 1. 

Poslovnika određeno da se način rada radnih tijela 

Gradskog vijeća regulira odlukom o osnivanju 

radnih tijela. 

Predloženom Odlukom se smanjuje broj radnih tijela 

objedinjavanjem pojedinih dosadašnjih Odbora s 

obzirom na srodnost i povezanost istih. Tako se ovim 

prijedlogom smanjuje broj radnih tijela sa 21 na 15.   



Razdoblje internetskog savjetovanja 

(30. rujna 2021. - 29. listopada 2021.) 

Ime i prezime osobe odnosno naziv predstavnika 

zainteresirane javnosti koja daje svoje mišljenje, 

primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt 

 

Interes koji zastupate, odnosno kategorija i 

brojnost korisnika koje predstavljate 
 

Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt 

akta s obrazloženjem 

 

 

 

 

 

 

Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke nacrta 

prijedloga akta s obrazloženjem 

 

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe i prijedloge ili osobe koja predstavlja 

zainteresiranu javnost, e-mail ili drugi podaci za 

kontakt 

 

 

 

 

 

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s imenom/ 

nazivom sudionika savjetovanja objavi na 

internetskoj stranici Grada Senja?  

(odgovorite sa DA ili NE) 

 

Datum dostavljanja  

 

Važna napomena: 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte:  

branka.katalinic@senj.hr 

 zaključno sa 29. listopada 2021.  

 

 Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni u Izvješću na 

internetskoj stranici Grada Senja www.senj.hr 

 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. 

mailto:procelnik@senj.hr
http://www.senj.hr/

