
                            
Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13. i 
85/15.) i članka 46. Statuta Općine Bizovac ( Službeni glasnik Općine Bizovac broj 3/09. i 2/13. ) općinski 
načelnik Općine Bizovac 22. prosinca 2017. donosi 
 
 

P L A N 
savjetovanja s javnošću u 2018. godini 

 
 

I. 
Plan savjetovanja s javnošću Općine Bizovac u 2018. godini sadrži opće akte odnosno druge 

strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području Općine 
Bizovac. 
 

II. 
U 2018. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja akata odnosno 

strateških ili planskih dokumenta navedenih u tablici koja je sastavni dio ovog Plana. 
 

III. 
Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojeg će građani moći uputiti svoje prijedloge, mišljenja i 

primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanja u tijeku te Obrazac Izvješća o provedenom 
savjetovanju s javnošću koji će Jedinstveni upravni odjel nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz kojeg 
će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem prilažu se ovom planu. 
 

IV. 
Zadužuju se Jedinstveni upravni odjel za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama 

Zakona o pravu na pristup informacijama, a temeljem ovog plana.  
 

V. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za objavu i dostupnost ovog plana na Internet stranici Općine 
Bizovac (www.općina-bizovac.hr). 
 

IV. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“ 

 
KLASA: 022-05/17-01/2 
URBROJ: 2185/03-02-17-1  

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 22. prosinca 2017.         Srećko Vuković, v.r 

---------- 

http://www.općina-bizovac.hr/


OPĆINA BIZOVAC  -  PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI 

 

 

REDNI 
BROJ 

NAZIV AKTA 
NOSITELJ 

IZRADE AKTA 

PLANIRANO 
VRIJEME 

DONOŠENJA 
AKTA 

NAČIN PROVEDBE 
SAVJETOVANJA 

OKVIRNO VRIJEME 
PROVEDBE JAVNOG 

SAVJETOVANJA 
DONOSITELJ AKTA 

1. Plan gospodarenja otpadom 
Jedinstveni 
upravni odjel 

drugo 

tromjesečje 
Internetsko savjetovanje  
www.opcina-bizovac.hr 

drugo tromjesečje 
Općinsko vijeće 

Općine Bizovac 

2. 
Prijedlog izmjena i dopuna Proračun 
Općine Bizovac za 2018. godinu  

Jedinstveni 
upravni odjel 

drugo 

tromjesečje 
Internetsko savjetovanje  
www.opcina-bizovac.hr 

drugo tromjesečje 
Općinsko vijeće 

Općine Bizovac 

3. 
Prijedlog programa javnih potreba na 
području Općine Bizovac za 2019. 
godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

četvrto 
tromjesečje 

Internetsko savjetovanje  
www.opcina-bizovac.hr 

Studeni 2018. 
Općinsko vijeće 

Općine Bizovac 

4. 
Prijedlog Proračun Općine Bizovac za 
2019. godinu  

Jedinstveni 
upravni odjel 

četvrto 
tromjesečje 

Internetsko savjetovanje  
www.opcina-bizovac.hr 

Studeni 2018. 
Općinsko vijeće 

Općine Bizovac 

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

