REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 008-01/19-01/03
URBROJ:2188/02-01-19-1
Rokovci, 26.11.2019. godine

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 47. Statuta Općine
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13 i 2/18), općinski načelnik Općine Andrijaševci donosi,

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU

I.
Općina Andrijaševci donosi ovaj Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini (u daljnjem tekstu: „Plan“), a koji sadrži podatke o nazivu akta
za koji se provodi savjetovanje, očekivanom vremenu donošenja akta i provedbe internetskog savjetovanja te drugim predviđenim načinima na koje se
namjerava provesti savjetovanje (javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i
drugo), i to kako slijedi:

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU

Redni
broj

Naziv akta

Nositelj izrade akta

Očekivano
vrijeme
donošenja ili
usvajanja
akta
I.–II.
tromjesečje
2020.

1.

Prijedlog Odluke o načinu
upravljanja i korištenja
sportskih građevina u
vlasništvu Općine
Andrijaševci

Jedinstveni upravni
odjel i općinski
načelnik

2.

Prijedlog Proračuna Općine
Andrijaševci za 2021.godinu
i Projekcija za 2022. i 2023.
godinu

Općinski načelnik u IV.
suradnji s
tromjesečje
Računovodstvenim
2020.
servisom Marjanović

Okvirno
vrijeme
provođenja
savjetovanja s
javnošću
I.–II.
tromjesečje
2020.

Način provedbe
savjetovanja

Drugi predviđeni
načini provedbe
savjetovanja

Donositelj akta

Internetsko
savjetovanje
www.andrijsevci.hr

NE

Općinsko vijeće

IV. tromjesečje Internetsko
2020.
savjetovanje
www.andrijsevci.hr

NE

Općinsko vijeće

II.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel upravni Općine Andrijaševci za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 5030104-09-1., od 21. studenog 2009. godine (u
daljnjem tekstu: „Kodeks“), Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 5030104-09-1, od 21.
studenoga 2009. godine (u daljnjem tekstu: „Smjernica“).

III.
Sukladno točki „V. STANDARDI I MJERE U POSTUPKU SAVJETOVANJA“, podtočki 3. Kodeksa i točki „9. TRAJANJE -ROKOVI ZA
PROVEDBU SAVJETOVANJA“, podtočki 9.1. Smjernica, rok za očitovanja zainteresirane javnosti ne bi smio biti kraći od 15 dana od dana
objave nacrta akta na web stranici Općine Andrijaševci.

IV.
Ovaj Plan objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr
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