GRAD SENJ
OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu odluke
ili drugog općeg akta
Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju
Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta
područja mjesnih odbora na području Grada Senja
o kojem se provodi savjetovanje
Naziv upravnog odjela nadležnog za
izradu nacrta

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele
postići donošenjem akta

Grad Senj, Jedinstveni upravni
odjel
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. 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 ).

Razdoblje internetskog savjetovanja
11.2.-14.3.2022.)
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, email 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: procelnik@senj.hr
zaključno do 14.3.2022. ____________.
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.

