
OBRAZAC 
za sudjelovanje u postupku davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  

na nacrt općeg akta ili drugog strateškog ili planskog dokumenta 

Naziv nacrta općeg akta odnosno drugog strateškog ili planskog dokumenta: 

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA NA PODRUČJU OPĆINE 
KRŠAN ZA 2023. GODINU 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta općeg akta ili drugog  strateškog ili planskog dokumenta:  

Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam graditeljstvo i komunalne poslove 

Podnositelj mišljenja, prijedloga i primjedbi na 

predloženi Nacrt Odluke 

(navodi se ime, prezime i adresa fizičke osobe 

odnosno naziv i sjedište obrta, trgovačkog društva, 

javne ustanove i druge pravne osobe) 

 

Interes odnosno kategorije i brojnost korisnika koje 

predstavljate odnosno zastupate  

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na pojedine 

odredbe (članke) Nacrta Odluke s obrazloženjem 

(ako ih je više, prilažu se obrascu, a ovdje se 
navode samo članci ili dijelovi Nacrta Prijedloga 
Odluke na koje se odnose) 

 

Ime i prezime osobe koja je sastavljala mišljenja, 
prijedloge i primjedbe ili osobe ovlaštene za 
zastupanje trgovačkog društva, javne ustanove i 
druge pravne osobe 

 

Datum dostavljanja 

 

Potpis 

 
Napomena:  
Ispunjeni obrazac s prilogom dostavlja se do zaključno 11. 12. 2022. godine na adresu: Općina Kršan, 52232 
Kršan, Blaškovići 12 ili na adresu elektroničke pošte: opcina-krsan@pu.t-com.hr 
Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi javno će se, na službenoj internetskoj stranici Općine Kršan, 
objaviti Izvješće koje će sadržavati sva zaprimljena mišljenja, prijedloge i primjedbe javnosti na određene odredbe 
Nacrta Odluke. Ukoliko ne želite da vaši podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri dostavi 
obrasca. 
 
U skladu s člankom 6. i člankom 7. Uredbe EU 2016/679 dajem privolu za davanje i obradu osobnih podataka, prema 
predočenom obrascu profila, gdje je voditelj obrade Općina Kršan 

IZJAVA SUDIONIKA O PRIVOLI 

 

Ja, _______________________________________________________________________________  

(ime i prezime sudionika/adresa/OIB) 

pristajem dati privolu za davanje i obradu svojih osobnih podataka za potrebe provedbe javnog savjetovanja po 
javnom pozivu za davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani 
izvođenja radova na području Općine Kršan za 2023. godinu. 
 
 

_______________________                                                 ________________________ 
           Mjesto i datum                                                                                   Potpis sudionika       
 

mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr

