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Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i čl. 44. Statuta Općine Vojnić
(„Službeni glasnik Karlovačke županije“ broj 37/13) Općinski načelnik Općine Vojnić, dana 15.01.2018. donosi
PLAN
Savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću
u 2018. godini
I.
Plan savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini sadrži opće akte odnosno druge strateške ili planske
dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području Općine Vojnić.
II.
U 2018. godini savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provest će se u postupku donošenja akata odnosno strateških ili planskih
dokumenata navedenih u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

Plan savjetovanja s javnošću za godinu 2018.
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Nazi akta ili dokumenta

Statut Općine Vojnić
Odluka o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Vojnić
Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog
obračuna za 2017. godinu
Odlulka o komunalnom redu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana
gospodarenja otpadom
Godišnje izvješće za Plan sprečavanja nastanka
otpada
Godišnji Plan upravljanja imovinom
Operativni program zimske službe
Nacrt Proračuna za 2019. godinu
Program kontrole populacije napuštenih pasa
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III.
Zadužuju se Jedinstveni upravni odjeli Općine Vojnić za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Priručnika za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
od 2016. godine, 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“).

IV.
Ovaj Plan objavit će se na internetskim stranicama Općine Vojnić.
Općinski načelnik
Nebojša Andrić

