
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

 

OBRAZAC 
ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU (MIŠLJENJE, PRIMJEDBE 

I PRIJEDLOZI) O 

 Nacrtu Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica 

Naziv akta/dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Nacrt Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica 

Nositelj izrade akta/dokumenta:  HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VELIKA 
GORICA  

Početak savjetovanja: 01. kolovoza 2022. Završetak savjetovanja: 01. rujna 2022. 

Ime i prezime osobe, odnosno naziv predstavnika 
zainteresirane javnosti (pojedinac, udruga, ustanove 
i sl.) koja daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge 
na predloženi tekst   

 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 
primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 
predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Primjedbe na Nacrt s detaljnim obrazloženjem te 

prijedlozi poboljšanja 

 

 

 

 

 

Datum dostavljanja  

Potpis  

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 01. rujna 2022. godine do 15 sati na adresu elektroničke 
pošte info@ckvg.hr ili osobno/poštom na adresu Cvjetno naselje 16, 10410 Velika Gorica. 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir.  
 
Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi i primjedbe bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, 
odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće 
će biti objavljeno do 05. rujna 2022. godine na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva 
Crvenog križa Velika Gorica, www.ckvg.hr. 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. 

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) SL EU L119 (na snazi od 25.05.2018.) osobni podaci neće 
se koristiti u druge svrhe, osim u izvješću o savjetovanju s javnošću o nacrtu Statuta Hrvatskog Crvenog križa 
Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica. 

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.  

Kontakt osoba: Renata Deak, renata.deak@ckvg.hr; 098/230-858. 

 

http://www.ckvg.hr/
mailto:renata.deak@ckvg.hr

