REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJA VOĆA
Općinski načelnik
KLASA: 008-02/20-01/01
URBROJ: 2186-014-20-01
Donja Voća, 7.1.2020.godine
Na temelju članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Donja Voća („Službeni glasnik
Varaždinske županije“ broj 30/2013), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Donja Voća, Općinski načelnik Općine Donja Voća donio je dana 7.1.2020. godine
slijedeći
P L A N
savjetovanja s javnošću Općine Donja Voća u 2020. godini
Točka 1.
Donosi se Plan savjetovanja s javnošću Općine Donja Voća u 2020. godini (u nastavku:
Plan), kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se
planiraju donijeti u 2020.godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću.
Točka 2.
Plan je sastavni dio ovog akta i sadrži popis akata prije čijeg donošenja se planira
provođenje savjetovanja s javnošću, nositelj izrade predmetnih akata, očekivano vrijeme
donošenja predmetnih akata i okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja.
Točka 3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća će provesti savjetovanja s javnošću u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, a temeljem ovog Plana.
Točka 4.
Sve izmjene i dopune ovog Plana biti će donesene i objavljene na isti način kao Plan.
Točka 5.
Ovaj Plan stupa na snagu s danom donošenja a primjenjuje se od 07. siječnja do 31. prosinca
2020. godine.

Točka 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama
Općine Donja Voća.

Općinski načelnik:
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