
OBRAZAC 

sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta 

ODLUKA O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA 
KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU 

GRADA SINJA 

Donositelj:                             GRAD SINJ, GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA 

Predlagatelj:                    GRAD SINJ, GRADONAČELNICA  GRADA SINJA
Pripremio:  UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, 
GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM
Početak savjetovanja: 12.04. 2019. Završetak savjetovanja: 12.05. 2019.

Ime/naziv sudionika savjetovanja (pojedinac, 
udruga, ustanova i slično) koji daje svoje 
mišljenje, primjedbe i prijedloge na 
predloženi nacrt općeg akta

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

Načelni komentari na predloženi nacrt općeg 
akta

Primjedbe na pojedine članke s 
obrazloženjem
(Ako je primjedaba više, prilažu se obrascu)

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju 
takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
osobni podaci obrađivati će se  sukladno načelima obrade osobnih podataka sadržanim u članku 5.  
Uredbe.
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. 



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

Datum dostavljanja

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s 
imenom/nazivom sudionika savjetovanja, 
obavi na internetskoj stranici Grada Sinja?
Potpis

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno sa 12.05.2019. dostavite na adresu 
elektronske pošte: info@sinj.hr 

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju 
takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
osobni podaci obrađivati će se  sukladno načelima obrade osobnih podataka sadržanim u članku 5.  
Uredbe.
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. 
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