
 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 

25/13.) i na temelju članka 42. Statuta Općine Sukošan («Službeni glasnik Općine Sukošan» 

broj 04/09,02/13,03/13), Općinski načelnik Općine  Sukošan dana 11. siječnja 2017. godine 

donosi, 

 

 

ZAKLJUČAK 
o donošenju Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017.godinu 

 

 

I. 

 Donosi se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini, a koji sadrži 

naznaku akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću te koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

          Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških 

odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanje o kojima se 

provodi savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak 

savjetovanja s javnošću. O izmjenama Plana savjetovanja Općina Sukošan izvijestiti će 

javnost objavom na svojoj službenoj internetskoj stranici. 

III. 

 

        Postupci savjetovanja s javnošću za navedene akte iz ovog Plana provest će se u roku 

trajanja u pravilu od 30 dana, osim u iznimnom slučaju ako to nije moguće provesti. Sva 

savjetovanja su otvorena 

 

IV. 

       Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sukošan za provođenje savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine“ broj 25/13.)  a na temelju Plana iz točke I. ovog Zaključka 

 

V. 

 

       Ovaj Zaključak i Plan iz točke I. ovog Zaključka, objavit će se na internetskim 

stranicama Općine Sukošan -  www.opcina-sukosan.hr  

 

KLASA: 008-01/17-10/01 

URBROJ: 2198/03-1/2-17-1 

Sukošan, 11. siječnja 2017.g. 

                                                                                                                        Općinski načelnik: 

                                                                                                    

                               Ante Martinac 

 

 

 

 

 

http://www.opcina-sukosan.hr/


 

 

 

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2017. GODINI 

 

 

Redni 

broj 

Naziv akta Predlagatelj akta Donositelj 

akta 

Savjetovanje sa 

zainteresiranom 

javnošću 

1. Rebalans proračuna za 

2017.g.  

Općinski načelnik Općinsko 

vijeće 

DA 

2. Prijedlog proračuna za 

2018.g. i projekcije 2019..g. 

i 2020.g.  

Općinski načelnik Općinsko 

vijeće 

DA 

3.  Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke općinskim 

porezima 

 

Općinski načelnik 

Općinsko 

vijeće 

DA 

4.  Odluka o lokalnim porezima 

Općine Sukošan 

Općinski načelnik Općinsko 

vijeće 

DA 

 

 

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena 

pošaljite e-poštom na adresu opcina-sukosan@zd.t-com.hr 

 

mailto:opcina-sukosan@zd.t-com.hr

