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Jakšić, 29. prosinac 2018. 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne 

novine" broj 25/13 i 85/15) i članka 48. Statuta Općine Jakšić („Sl.glasnik Općine Jakšić“ broj 

116/18) općinski načelnik Općine Jakšić dana 29. prosinca 2018. donosi 

 

PLAN 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019.godini 

 

I 

 

Savjetovanje s javnošću tijela Općine Jakšić provodit će se preko internetske stranice 

Grada www.jaksic.hr objavom nacrta općeg akta, odnosno drugog dokumenta kada se njima 

utječe na interese građana i pravnih osoba. 

II 

 

Uz opći akt odnosno drugi dokument koji se objavljuje u svrhu provođenja postupka 

savjetovanja s javnošću, dostavit će se obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići 

donošenjem općeg akta ili drugog dokumenta, te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge 

i mišljenja. 

 

 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 zbog 

razloga hitnosti koji će se posebno obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u postupku. 

 

III 

 

 Objava općeg akta ili drugog dokumenta za savjetovanje s javnošću sadrži naziv općeg 

akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili 

usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja, te način provedbe 

savjetovanja. 

 

IV 

 

 Opći akti i drugi dokumenti za koje će se izvršiti savjetovanje s javnošću preko 

internetske stranice Općine Jakšić: 

 

 

 

 

http://www.jaksic.hr/


Red. 

br. 

Naziv propisa općeg akta ili 

dokumenta 

Okvirno vrijeme 

provedbe javnog 

savjetovanja 

Očekivano vrijeme 

donošenja općeg 

akta ili dokumenata 

za koje se provodi 

savjetovanje 

Način provedbe 

savjetovanja 

1. Proračun Općine Jakšić za 2019. 
listopad/studeni 

2018. 

studeni/prosinac 

2018. 

Internetsko 

savjetovanje 

www.jaksic.hr 

2. 
Program održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu 

listopad/studeni 

2018. 

studeni/prosinac 

2018. 

Internetsko 

savjetovanje 

www.jaksic.hr 

3. 

Program izgradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Jakšić za 

2019.godinu 

listopad/studeni 

2018. 

studeni/prosinac 

2018. 

Internetsko 

savjetovanje 

www.jaksic.hr 

4. 
Program socijalne skrbi Općine 

Jakšić za 2019.godinu 

listopad/studeni 

2018. 

studeni/prosinac 

2018. 

Internetsko 

savjetovanje 

www.jaksic.hr 

5. 

Program javnih potreba u kulturi i 

športu za područje Općine Jakšić za 

2019.godinu 

listopad/studeni 

2018. 

studeni/prosinac 

2018. 

Internetsko 

savjetovanje 

www.jaksic.hr 

 

V 

 

Savjetovanje sa javnošću drugih općih akata i dokumenata koja se nisu mogla 

unaprijed predvidjeti, bit će uvršteni u dopunu Plana. 

 

VI 

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću objavit će se na službenoj internetskoj 

stranici Općine Jakšić. 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r. 


