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Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, 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 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JELSA ZA 

RAZDOBLJE OD 2015 DO 2020 GODINE 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Nacrt Strategije razvoja Općine Jelsa za 2015 do 2020 godine 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta 

Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa 

Razdoblje savjetovanja 
(početak i završetak) 

Početak:     10. listopada  2016  

Završetak: 30. listopada 2016 

Ime/naziv sudionika/ce 
savjetovanja (pojedinac, 
udruga, ustanova i sl.) koji/a 
daje svoje mišljenje i 
primjedbe na nacrt zakona, 
drugog propisa ili akta 

 

Tematsko područje i brojnost 
korisnika koje predstavljate, 
odnosno interes koji zastupate 

 

Načelni komentari na 
predloženi nacrt 

 

Primjedbe, komentari i 
prijedlozi na pojedine članke 
nacrta zakona, drugog propisa 
ili dijelove akta 

 

Ime i prezime osobe/a koja je 
sastavljala primjedbe i 
komentare ili osobe ovlaštene 
za zastupanje udruge, 
ustanove i sl. 

 

Kontakti E-mail:opcina.jelsa2@st.t-com.hr 

Telefon: 021/761 400; 761 845 

Datum dostavljanja obrasca  

Jeste li suglasni da se ovaj 
obrazac, s imenom/nazivom 
sudionika/ce savjetovanja, 
objavi na internetskoj stranici 
nadležnog tijela?1 

DA NE 



. 

 

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, 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.  
 

 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu: Općina Jelsa, Jelsa 404, 21 465 Jelsa ili na adresu 
elektronske pošte opcina.jelsa2@st.t-com.hr  

zaključno do 30. listopada 2016. godine. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
1 Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12), 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. 


