
 
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 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom redu  

Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu 
nacrta  

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora  

 

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele 
postići donošenjem akta  

Sprečavanje konzumiranja alkohola na javnim 
površinama  radi  osiguranja reda i mira 
 
 

Razdoblje internetskog savjetovanja 
20.09.2017. - 20.10.2017.  

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 (telefon) 

 

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s imenom/ 
nazivom sudionika savjetovanja objavi na 
internetskoj stranici Grada Bjelovara?  

 

Datum dostavljanja  

Važna napomena: 
Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte:  

mbirac@bjelovar.hr  
 zaključno do 20.10.2017. 



Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi  biti će javno dostupni na 
internetskoj stranici Grada Bjelovara. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i 
prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. 
 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. 

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 
130/11, 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.  
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