
 Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA ..... (NAZIV KONAČNOG AKTA) 

 
Nositelj izrade izvješća: GRAD SENJ, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Mjesto: SENJ datum: 15.03.2022. 
 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Odluka o utvrđivanju područja mjesnih odbora na 

području Grada Senja 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

GRAD SENJ, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

U odnosu na važeću Odluku o utvrđivanju područja 

mjesnih odbora na području Grada Senja, ( Službeni 

glasnik Grada Senja br. 2/2010 ) došlo je do opsežnijih 

izmjena i dopuna Odluka Gradskog vijeća Grada Senja, 

kojima su mijenjani nazivi ulica, odnosno trgova, 

odnosno ustrojavane nove ulice i trgovi, te ujedno i 

izmjena Statuta Grada Senja kojim su utvrđena područja 

naselja. Drugi razlog zbog kojega se mora donijeti 

predmetna Odluka jest novonastali MO Prizna koji se 

izdvojio iz Mjesnog odbora Jablanac, što je i statutarno 

provedeno, te je stoga neophodno utvrditi i MO Prizna 

kao novi mjesni odbor, te utvrditi njegovo područje 

sukladno Statutu Grada Senja ( Službeni glasnik Grada 

Senja br. 4/20 i 1/21 ). 

Cilj koji se želi postići donošenjem akta jest usklađivanje 

propisa s postojećim stanjem. Zbog velikog broja odredbi 

koje se mijenjaju smatramo oportunim da se ne ide u 

izmjene i dopune postojeće Odluke, te se stoga pristupilo 

izradi nove Odluke, stupanjem koje na snagu će prestati 

važiti Odluka o utvrđivanju područja mjesnih odbora na 

području Grada Senja ( Službeni glasnik Grada Senja br. 

2/2010 ). 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

Putem službene stranice Grada Senja: www.senj.hr 

11.02.-14.03.2022. 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti Zaprimljene su primjedbe i prijedlozi od 2 sudionika savjetovanja. 



savjetovanja s javnošću  

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

Svi prijedlozi i primjedbe nisu prihvaćeni iz razloga što su u 
suprotnosti s odredbama postojećeg Statuta Grada Senja.  

 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  
 

- 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

1. Podnositeljica želi 
ostati anonimna 
( podaci poznati Gradu 
Senju ) 

Članci 7. i 8. Odluke 

 

 

 

Članci 7. i 8. Odluke 

Borovački pod ne 
potpada pod MO 
Jablanac već pod MO 
Priznu 

 

Mislim da je najvažnije 
da se svi zaseoci 
proglase ulicama i da se 
isprave mnoge greške 
koje postoje i na 
području Stinice i 
Jablanca 

 

Mislim da je MO 
Jablanca na vrijeme 
trebao biti obaviješten, a 
ne da čitam u Novom 
Listu do kojeg ne mogu 
ni doći. 

 

 

 

 

Nije prihvaćen. Borovački Pod je 
sukladno Statutu Grada Senja 
utvrđen kao dio naselja u MO 
Jablanac. 

 

Nije prihvaćen. Cilj donošenja 
propisa jest usklađivanje s 
postojećim Odlukama Gradskog 
vijeća Grada Senja o nazivima 
trgova i ulica, te Statutom Grada 
Senja kojim su utvrđena 
područja naselja Grada Senja.  

 

Nije prihvaćen. Grad Senj nije 
dužan nikoga posebno 
obavještavati da se akt za koji se 
provodi savjetovanje s javnošću 
nalazi na web stranici Grada 
Senja. 

 

2.  Jadranka Borovac Članak 8. Odluke Borovački pod ne 
potpada pod MO 
Jablanac već pod MO 
Priznu 

Nije prihvaćen. Borovački Pod je 
sukladno Statutu Grada Senja 
utvrđen kao dio naselja u MO 
Jablanac. 

     

     

 


